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RESUMO 

Para a realização da Copa do Mundo de 2014 o Brasil busca a viabilidade 
econômica e financeira dos investimentos nos projetos. Contudo, toda essa 
organização para o mundial depende da eficiência e eficácia na gestão dos projetos 
das cidades-sede; projetos que são planejados e executados pelas três esferas 
governamentais (Federal, Estadual e Municipal). Neste contexto, este estudo 
objetiva identificar a estrutura do Planejamento, Execução e Controle dos projetos 
da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, em Cuiabá capital do Estado do Mato Grosso. 
Para tanto, foi definido o referencial teórico com base nos conceitos de autores 
renomados  que discorrem sobre os aspectos relevantes do Planejamento, 
Execução e Controle, especialmente no setor público, para o gerenciamento dos 
projetos. Com relação à metodologia foi feita opção pela pesquisa com abordagem 
qualitativa do tipo exploratório-descritiva, por meio de um estudo de caso sobre o  
projeto da “Arena Pantanal”, realizado na Secretária Extraordinária da Copa 
(SECOPA) sediada em Cuiabá-MT, local onde foi efetuada a coleta dos dados, a 
análise documental, bem como, as entrevistas. Para compor a análise dos 
resultados foram utilizados dados complementares obtidos de forma secundária e 
disponíveis no site da SECOPA. Pelos resultados obtidos é possível concluir que a 
Copa de 2014 tende a projetar, de forma significativa e positiva, a cidade-sede de 
Cuiabá-MT, considerando que o planejamento do plano diretor dos projetos foi 
embasado com o intuito de atender as Leis orçamentárias, priorizando as 
necessidades da sociedade e envolvendo investimentos elevados na infraestrutura, 
como a construção da Arena Pantanal Multiuso. Para tanto, a SECOPA vem 
trabalhando com os desafios, riscos e condicionantes (desapropriações, captação de 
recursos, ações na justiça, etc.). Destacam-se, igualmente, as inúmeras 
oportunidades (aumento na geração de emprego, renda, consumo, projeção da 
cidade como ponto turístico, mobilidade urbana), além de agregar outros benefícios 
diretos e indiretos, afetando expressiva e positivamente o desenvolvimento 
socioeconômico de Cuiabá-MT.  

 
 

Palavras-Chave: Copa do Mundo de 2014. Arena Pantanal. Controladoria e 
Planejamento. Gestão de Projetos; Setor Público. 
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ABSTRAT 

To perform the World Cup 2014, Brazil seeks economic and financial feasibility of 
investments in projects. However, this whole organization to the world depends on 
the efficiency and effectiveness in the management of projects of the host cities; 
projects that are planned and executed by the three tiers of government (Federal, 
State and Municipal). In this context, this study aims to identify the structure of the 
Planning, Execution and Control of projects from the World Cup 2014 in Brazil, 
Cuiabá, capital of Mato Grosso. So, we defined the theoretical framework based on 
the concepts of renowned authors who talk about relevant aspects: Planning, 
Implementation and Control, especially in the public sector for the management of 
projects. Regarding methodology, we chose to study with a qualitative approach 
exploratory and descriptive, using a case study on the design of Arena Pantanal held 
at Secretária Extraordinária da Copa (SECOPA) in Cuiabá-MT, where we performed 
the data collection, document analysis and interviews. To make the analysis of 
results, we used additional data obtained from a secondary site and available in the 
SECOPA. Through them, we conclude that the World Cup 2014 tends to project the 
host city of Cuiabá-MT, where the design of the master plan of the project was based 
in order to meet the budget Laws prioritizing the needs of society and involving large 
investments in infrastructure, such as the construction of Arena Pantanal Multiuso. 
Therefore, the SECOPA has been working with the challenges, risks and constraints 
(expropriations, fundraising, lawsuits etc..). Remarkable, also, the many opportunities 
(increase in employment generation, income, consumption, projecting the city as a 
tourist attraction, urban mobility), besides adding other direct and indirect benefits, 
expressive and positively affecting the socioeconomic development of Cuiabá- MT. 

 

Keywords: FIFA World Cup 2014. Arena Pantanal. Controlling and Planning. Project 
Management. Public Sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na contextualização do tema se explicita a relevância de sediar um 

megaevento esportivo mundial, no qual representa para o país sede e organizadores 

desafios e inúmeras oportunidades, em se tratar de uma competição de grande 

porte a realização da Copa do Mundo.  

Em 2014 o Brasil irá sediar o mundial, que envolve processos de preparação 

de alta complexidade na gestão dos projetos.  

Turner (2009) define gestão de projetos como um processo por meio do qual 

um projeto um projeto é levado a uma conclusão. Apresenta três dimensões: 

objetivos (âmbito, organização, qualidade, custo, tempo); processo de gestão 

(planejar, organizar, implementar, controlar) e níveis (integrativo, estratégico, 

táctico).  

Para o Project Management Institute (PMI, 2004) gestão de projetos é o 

processo através do qual se aplicam conhecimentos, capacidades, instrumentos e 

técnicas às atividades do projeto, visando satisfazer as necessidades e expectativas 

dos diversos stakeholders que são indivíduos ativamente envolvidos no projeto ou 

cujo resultado do mesmo poderá afetá-los positivamente ou negativamente. 

 Diante do exposto a gestão dos projetos para copa de 2014 no Brasil, terá 

que atender as várias exigências da FIFA, tais como: padrões de modernidade nos 

projetos, responsabilidade social e sustentabilidade, limitações de prazos com 

vencimento até o ano de 2013 para todas as cidades-sedes. Kerzner (1992) afirma 

que uma gestão de projeto de relativamente curto prazo é estabelecida para a 

concretização de objetivos específicos.  

Desta forma, as cidades-sedes se limitarão até este prazo para concretizar 

todos os projetos a serem utilizados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Este 

evento poderá afetar direta e indiretamente a economia do país em diversos setores, 

podendo trazer inúmeros benefícios à sociedade, mesmo que, possivelmente, de 

modo temporário.  

Para tanto, se faz necessária uma gestão que traga uma eficiência e eficácia 

no gerenciamento dos projetos, para Philips (2004, p.14) “Gerenciamento de 

projetos é a supervisão e controle do trabalho necessário para completar a visão do 

projeto”. O Project Management Institute (PMI, 2004) define o planejamento como 
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um “processo de planejar e manter, escopo, atividades para atingir objetivos do 

projeto e do negócio”, discorre também sobre a execução que trata do ato de 

“gerenciar pessoas e outros recursos para realização do planejamento”, faz 

referência ainda sobre o controle, que trata do “monitoramento, avaliação e tomada 

das ações corretivas necessárias” e sobre o encerramento, que trata da “aceitação 

formal da fase ou projeto e finalização, bem como o arquivamento dos resultados do 

projeto”. 

O planejamento, execução e controle no setor público são realizados por meio 

de diretrizes orçamentarias brasileiras, formados por três instrumentos 

constitucionais, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA).  

Esses instrumentos legais irão permitir o monitoramento dos projetos bem 

como a responsabilidade e transparência dos gestores público, em obediência à Lei 

de Responsabilidade Fiscal Nº 101/2000, que estabelece normas e diretrizes de 

finanças públicas. Essa gestão dos projetos deverá, em sua execução, tratar os 

processos de forma econômica e eficiente, sem dispêndios excessivos e sem má 

alocação de recursos. 

 Mais do que sediar uma competição esportiva o Brasil deverá priorizar o seu 

ambiente interno, pois terá que investir pesadamente na infraestrutura para atender 

as exigências da FIFA. Todo esse investimento na infraestrutura poderá causar 

mudanças positivas no desenvolvimento socioeconômico do país. 

 Assim, a organização do evento não deverá apenas corresponder às 

expectativas externas, mas dar condições à sociedade brasileira de novas 

oportunidades de crescimento. 

Diante do contexto, desencadeou-se a possibilidade de um estudo e análise 

dos projetos da Copa do Mundo de 2014 na cidade-sede de Cuiabá, no Estado do 

Mato Grosso. 

Este estudo levou em consideração as inúmeras oportunidades de 

crescimento regional que surgirão com a realização dos projetos. Contudo, o poder 

público precisará de uma gestão eficiente e eficaz, com transparência nas 

informações, pois depende de parcerias nos investimentos para subsidiar o mundial. 

Outro fator considerado de grande relevância neste processo são os 

elementos condutores de oportunidades para toda a sociedade, bem como para as 

empresas de iniciativa privada, investidores, entre outros, influenciando diretamente 



18 
 

no desempenho econômico e político de forma positiva. Acredita-se que esses 

projetos e programas levariam décadas para serem realizados na cidade-sede de 

Cuiabá-MT.  

Cabe ressaltar que todo esse processo de mudança só será possível se 

houver uma boa gestão pública, um gerenciamento de projeto eficiente, bom 

relacionamento com investidores, considerando-os como agente catalisador das 

oportunidades decorrentes do megaevento esportivo. Esta é uma maneira dos 

investidores terem uma visão sobre o futuro do país nessa nova perspectiva e 

cenário. 

A ideia é que, com os investimentos pesado na infraestrutura do país possam 

ser gerados benefícios com a realização dos projetos. Contudo, será uma tarefa 

árdua cumprir as metas normatizadas pela FIFA, pois enfrentarão vários desafios 

para se adequarem ao padrão de modernidade que lhes são impostos. 

O governo do Estado do Mato Grosso, na campanha para ser eleita uma das 

cidades-sede, se preparou com organização, planejamento, considerando todo o 

seu potencial econômico, turístico, ambiental e especialmente no capital humano. A 

resposta foi positiva para o Governo do Estado de Mato Grosso e foi nomeada 

“Cuiabá” como uma das cidades-sede do Brasil para sediar quatros jogos da Copa 

do Mundo de 2014.  

Partiu-se do pressuposto que Mato Grosso tem condições econômicas e 

financeiras para ser uma das cidades-sede do Brasil. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2008, o Mato Grosso foi o 

Estado que mais cresceu no Brasil e tornou-se “potência econômica”. 

Apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) com crescimento e 

desenvolvimento acima da média nacional, sendo que as áreas metropolitanas de 

Cuiabá e Várzea Grande já estão em quase um milhão de habitantes e continuam 

crescendo, portanto, em alguns anos se transformará em uma das maiores cidades 

do Brasil e da América Latina. (PORTAL COPA NO PANTANAL, 2010). 

Então, essa metrópole em fase de crescimento “Cuiabá-MT” terá que dar 

conta da realização do mundial, enfrentando inúmeros desafios, considerando o 

prazo a ser cumprido com a realização dos projetos, em conformidade com as 

exigências da FIFA. 

Mudanças que significam promover grandes transformações especialmente 

no que se refere aos investimentos financeiros em mobilidade urbana, estádio e 
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aeroporto para o enquadramento do perfil moderno das cidades-sede da Copa do 

Mundo de 2014.  

Considerando-se o potencial do megaevento esportivo para o 

desenvolvimento do país-sede, compreende-se que se apresenta uma ponte para 

diversas oportunidades, tanto para o país quanto para as cidades-sede. Para tanto, 

foram delineados os seguintes problemas de pesquisa:  

 De que forma o planejamento e execução do plano diretor dos projetos 

vem trabalhando os desafios e oportunidades para a Copa do Mundo de 2014 na 

cidade-sede de Cuiabá-MT?    

 Como está sendo estruturada a gestão de projetos de Cuiabá MT, no 

controle, monitoramento e transparência, considerando os riscos e condicionantes? 

A formulação do problema Surge a partir das dificuldades teórico-prática que 

o pesquisador pretende resolver para desenvolver o tema escolhido. É necessário 

para levantar um problema a postura indagante, leitura crítica, criatividade e Método, 

bem como a atitude e análise de síntese.  

O problema de pesquisa consiste na formulação da problemática que será 

explorada a partir do tema de pesquisa. Deve ser formulado como uma pergunta 

para a qual se pretende oferecer uma resposta. Além disso, é importante delimitar a 

abordagem a uma dimensão viável para a pesquisa, redigir de modo claro, o que 

exige do pesquisador conhecimento prévio sobre o tema. 

Oliveira (2011) discorre sobre a formulação do problema afirmando que 

envolve reflexão e pesquisa, portanto, representa o inicio da pesquisa direcionada à 

busca da resposta ao problema.  

Os objetivos da pesquisa se dividem em Geral e Específicos. 

O objetivo geral deste estudo está em identificar o planejamento, execução e 

controle dos projetos da Copa do Mundo de 2014, estudo de caso “Arena pantanal” 

em Cuiabá-MT.          

Os objetivos específicos são: 

- Identificar as estruturas do planejamento, execução e controle no 

gerenciamento de projetos no setor público. 

- Conhecer o Plano diretor dos Projetos da Copa do Mundo de 2014 da 

cidade-sede de Cuiabá-MT; 
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- Verificar o Monitoramento, Controle e Transparência na execução do projeto 

Arena Pantanal; 

- Analisar os riscos e condicionantes na gestão do Projeto; 

- Levantar dados sobre os desafios e oportunidades na gestão do projeto. 

Este estudo gira em torno do planejamento, execução e controle dos projetos 

da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, um estudo de caso Arena Pantanal em 

Cuiabá-MT, buscando uma análise no gerenciamento de projetos.  

As informações são disponibilizadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso 

(MT), na Secretária Extraordinária da Copa (SECOPA) em Cuiabá (MT). Diante 

disso foram observados o Sistema de Gerenciamento de Projetos-SIGEP, como 

instrumento de planejamento, execução e controle, bem como observando os 

desafios e oportunidades no desenvolvimento regional, a sustentabilidade e 

responsabilidade social com o surgimento de inúmeras oportunidades para 

profissionais, investidores e voluntários interessados em trabalhar ou cooperar no 

evento.  

Portanto, cabe conhecer melhor o plano diretor dos projetos elaborados pela 

SECOPA, para verificar quais os desafios e as principais transformações 

necessárias à subsede cuiabana para que se enquadrem às exigências da FIFA, 

observando a captação e administração dos recursos públicos para execução das 

obras.  

Neste estudo, se parte do pressuposto de que a Copa do Mundo de 2014 irá 

agregar uma série de benefícios sociais e econômicos, projetando o país e as 

cidades-sede como fonte turística, apresentando o surgimento de inúmeras 

oportunidades para profissionais, investidores e voluntários interessados em 

trabalhar ou cooperar com o mundial, contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento do país e das cidades-sede.  

Diante do exposto, verifica-se que há uma perspectiva de mudanças positiva 

no desenvolvimento socioeconômico do Estado de Mato Grosso, porém, cabe 

ressaltar que o gestor público deverá fazer direito a sua parte, principalmente no que 

tange à administração dos custos para investimentos na infraestrutura da cidade-

sede Cuiabá (MT), pois terá que cumprir em tempo hábil, as exigências da FIFA.   

A justificativa deste trabalho se fundamenta pela escassez de informações 

especificas e claras, sobre o planejamento, execução e controle na gestão dos 

projetos da Copa do Mundo de 2014, com um estudo de caso Arena Pantanal em 
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Cuiabá-MT.   Desta forma, emerge a intenção de flexibilizar uma análise do 

gerenciamento de projetos no setor público, por meio de ferramenta como o 

monitoramento, controle e transparência dos investimentos na execução das obras. 

E, diante disso, permitindo o reflexo destes processos no desenvolvimento 

socioeconômico de Cuiabá-MT na preparação para sediar a Copa do Mundo em 

2014. 

Outra justificativa é a necessidade de base teórica para reflexão sobre o tema 

na gestão dos projetos para a Copa do Mundo de 2014, pois atualmente a literatura 

sobre o tema é incipiente. Este estudo visa gerar fonte de referência para consulta 

da sociedade, para as diversas instituições públicas e privadas, para o curso de 

ciências contábeis, buscando o entendimento na controladoria e finanças neste 

processo de gestão de projetos.    

Assim, este trabalho tem como finalidade identificar o processo de 

gerenciamento do plano diretor dos projetos da cidade-sede de Cuiabá-MT, pela 

Secretaria da Copa - SECOPA e, consequentemente, oferecer contribuições para 

sociedade brasileira e mato-grossense, para a pesquisa em Ciências Contábeis, na 

controladoria e finanças, no qual o estudo se torna imprescindível e de considerável 

contribuição á academia de um modo geral. 

Na metodologia trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo 

exploratório-descritiva, que se dá por meio de um estudo de caso. Para a realização 

da pesquisa foi escolhida para o estudo de caso a cidade-sede de Cuiabá-MT, na 

Secretária Extraordinária da Copa (SECOPA). Para complementar a coleta de dados 

informações secundárias disponíveis no site da SECOPA foram utilizadas, também a 

pesquisa documental, bem como roteiro para entrevistas. A metodologia segue 

detalhada em capítulo específico. 

Para a estrutura da dissertação apresenta-se a composição da dissertação 

contendo em introdução, referencial teórico, metodologia, apresentação da 

pesquisa, resultados, considerações finais e sugestões de pesquisas futuras. 

O referencial teórico (item dois) foi elaborado e fundamentado com o objetivo 

de demonstrar os aspectos relevantes do planejamento, execução e controle na 

gestão dos projetos públicos para a Copa do Mundo de 2014, sendo dividido em 

dois tópicos: 

No primeiro tópico, apresenta-se o planejamento, execução e controle na 

gestão de projetos no setor público. 
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No segundo tópico, é apresentada a gestão de projetos na administração 

pública. 

O item três deste estudo apresenta a Copa do Mundo, os aspectos relevantes 

da Copa na Alemanha, África do Sul, bem como a Copa do Mundo de 2014 no 

Brasil. 

O item quatro dá ênfase à metodologia e à trajetória de pesquisa, com foco 

nas abordagens de pesquisa para a escolha do tipo de pesquisa exploratório-

descritiva que, neste caso específico ocorre por meio de um Estudo de Caso. Como 

instrumento de coleta de dados foi elaborado o roteiro para entrevista, cujo objetivo 

visa diferenciados tópicos sobre o tema.  

No item cinco, já no Estudo de Caso apresenta-se um breve histórico de 

Cuiabá, características e seu povo, identificando o plano diretor da Copa de 2014, 

que se divide em Mobilidade Urbana, Arena Pantanal e Aeroporto.  

Na gestão de projetos verifica-se o Sistema de Gerenciamento de Projetos -

SIGEP do governo do estado, sendo uma ferramenta no planejamento, execução e 

controle. Desta forma, o monitoramento e transparência estão em consonância com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal e o ambiente regulatório - Lei Geral da Copa e as 

exigências dos organizadores da FIFA.  

Para tanto, verifica-se na gestão dos projetos os desafios e oportunidades, 

levando em consideração os riscos e condicionantes dos projetos, bem como 

apresentação dos obstáculos na execução das obras.  

Cabe ressaltar que o governo do Estado de Mato Grosso busca pelos 

imponderáveis fatores externos e internos gerenciando os desafios e potencializa as 

oportunidades de forma que traga efeitos positivos. Deverá ser trabalhado de forma 

significativa o capital humano, por meio de capacitação, estudos etc.  

Outro fator de grande relevância é a gestão de imagem do Governo do 

Estado de Mato Grosso, considerando que o ganho de imagem pode ser maior do 

que o financeiro, causando impacto socioeconômico direto e indireto na 

microeconomia, criando a perspectiva de legado físico, institucional, social e de 

sustentabilidade.  

Na Apresentação e Análise dos Resultados apresenta-se o perfil do 

pesquisado sobre a “Arena Pantanal”, as pesquisas exploratórias descritivas, 
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respostas obtidas na entrevista, a sistematização dos dados e são tecidas 

considerações sobre cada questão.  

Na sequência apresentam-se as Considerações Finais, algumas Sugestões 

para Trabalhos Futuros, as Referências utilizadas no trabalho, os Apêndices e os 

Anexos. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste trabalho discorre sobre os instrumentos de 

planejamento, execução e controle na gestão pública, como mais um parâmetro de 

definição dos recursos públicos, tratando de aspectos relevantes do gerenciamento 

de projetos, bem como do gerenciamento de escopo, tempo, custo, qualidade, 

recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e integração.  

Para tanto, o embasamento na gestão pública se dá por meio das diretrizes 

orçamentarias brasileiras, dotadas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orçamentaria (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 Esses mecanismos legais servem para nortear a administração dos recursos 

públicos no que concerne ao planejamento, execução e controle dos projetos, pela 

aplicação dessas ferramentas da contabilidade pública no gerenciamento dos 

projetos.  

Por meio desta fundamentação teórica objetiva-se ilustrar e justificar a 

importância do processo de planejamento, execução e controle na gestão dos 

projetos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sob a ótica do impacto 

socioeconômico na cidade sede de Cuiabá Mato Grosso, sem desconsiderar as 

experiências anteriores da Alemanha e da África do Sul. 

2.1. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA GESTÃO DE 
PROJETO PÚBLICO 

2.1.1. Planejamento e Execução Orçamentária no Setor Público 

Em qualquer processo administrativo se faz necessário planejar, pois o 

planejamento representa a forma mais adequada para a ação. É preciso pensar 

antes de agir ao administrar, pois desta forma, objetivamente, são criadas melhores 

opções para o atingimento dos resultados esperados.  

De acordo com Daiuto (1991), planejar é estabelecer metas a serem 

alcançadas e, a partir de então, determinar e ordenar os meios a fim de atingi-las. 

Ou seja, o planejamento não deve ser considerado um ato isolado, e sim visualizado 
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como um processo composto de ações inter-relacionadas e interdependentes que 

visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos.   

O Planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser 
aquela que serve de base para as demais funções. O Planejamento 
é a função administrativa que determina antecipadamente os 
objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para 
alcançá-los. (CHIAVENATO, 2000, p.195) 

Em decorrência da expansão das atividades estatais, surgiu a preocupação 

com a boa aplicação dos recursos públicos. Desta forma se fez necessário, o 

aprimoramento e a sofisticação dos instrumentos de “planejamento” institucionais de 

controle da ação governamental. 

O planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações 
a serem executadas dentro de cenários e condições 
preestabelecidos, estimando os recursos a serem utilizados e 
atribuindo as responsabilidades, para atingir os objetivos fixados 
(HOJI, 2000, p. 359). 

O planejamento é uma ferramenta que auxilia a observação da realidade, 

visando à construção de objetivo futuro, criando metas para atingi-lo. Para Drucker 

(1984, p.32) “o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes”.  

Desta forma, o planejamento representa um processo contínuo, que visa o 

alcance dos objetivos de um modo mais eficaz, eficiente e efetivo, com a melhor 

concentração de recursos e esforços pela empresa. 

Para Friedman (1960): 

O planejamento é uma atribuição pela qual o homem, agindo em 
conjunto e através da manipulação e do controle consciente do meio 
ambiente, procura atingir certos fins já anteriormente por ele mesmo 
especificado.  

Cabe ressaltar que o planejamento é utilizado em diversos setores, contudo o 

público é o objeto de pesquisa deste trabalho.  

O planejamento no setor público envolve um processo de elaboração, 

execução e controle de um plano de desenvolvimento, bem como a fixação de 

objetivos gerais e metas específicas, que gera níveis satisfatórios de renda e bem-

estar da comunidade.  
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Diante do contexto, a gestão pública envolve instrumentos constitucionais de 

planejamento que visa à ordenação sistemática de um conjunto de decisões e 

medidas que irão atender aos objetivos. 

No entanto, para essa realização se faz necessária a adoção de menores 

custos e maior rapidez na realização dos processos. O papel do planejamento, 

nesse sentido, é tornar o processo econômico racional, objetivo e voltado para a 

melhoria desse bem-estar da sociedade.  

A gestão pública parte da premissa de que a realidade econômica da 

sociedade afeta na estrutura do planejamento público, pois envolve a escassez de 

recursos encontrados na sociedade, para atender as necessidades da população. 

Com base nisso, o planejamento público visa estabelecer o papel do tempo 

no plano de ação, em que são definidos os cursos alternativos de ação para os anos 

que virão, bem como, procura analisar os critérios de escolha entre as alternativas 

disponíveis com intuito de antecipar as soluções para problemas previsíveis.  

Neste processo de preparação a especificação das medidas de política 

econômica é primordial para remover os obstáculos que limitam o crescimento da 

renda e a mudança estrutural da economia. 

Diante do contexto verifica-se que a gestão pública brasileira encontra-se num 

processo de transformação, norteado pela Constituição de 1988, que transfere para 

os Estados e Municípios uma série de competências com objetivo de nortear o 

desenvolvimento do país. 

 A organização pública verificou que a antiga prática da administração não 

atende mais às reais necessidades da administração pública. Por essa razão, a 

Constituição impõe regras, condições e responsabilidades, nos diversos aspectos 

que envolvem a gestão pública. Essa regulamentação abarca uma série de tarefas e 

funções, em que se faz necessário a utilização de instrumentos de gerenciamento 

da contabilidade pública. 

A Figura 1 apresenta os instrumentos orientadores e reguladores do 

planejamento público. 
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Figura 1 − Instrumentos que orientam e regulamentam o planejamento público 

Fonte: Adaptada da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
 

Esses instrumentos que orientam e regulamentam o planejamento público 

servem para nortear as ações do administrador para o cumprimento das metas, em 

conformidade com as receitas fixadas e as despesas estimadas.  

A autonomia do administrador está limitada pelas normas e diretrizes contidas 

na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas 

Municipais, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Licitações entre outras.  

Cabe ressaltar que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) distribui 

competências administrativas à União, aos Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos 

Municípios, que devem ser cumpridas como metas e contempladas no 

planejamento.  

A Constituição Federal também trata, em seu Título VII, Capítulo III, Artigo 

182, de questões que visam “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.  

Ainda de acordo com a Constituição, o exercício da função do planejamento é 

um dever do Estado, sendo determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado, conforme seu Artigo 174. 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para 
o setor público e indicativo para o setor privado. (BRASIL, 1988). 
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Na administração pública, o orçamento público é um instrumento importante 

para uma gestão eficiente. No instrumento constitucional de planejamento e 

execução, considera-se o “orçamento” como instrumento financeiro público.  

O orçamento público envolve a previsão das receitas e fixação das despesas 

públicas previstas, no qual se evidencia a estimativa das receitas e a autorização 

para a realização de despesas da administração pública direta e indireta, em um 

determinado exercício. 

Para explicitar o processo orçamentário brasileiro, houve recorrência à 

Constituição Federal de 1988, que trata do planejamento e orçamento, formados por 

três instrumentos constitucionais: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), como estabelece seu 

Artigo 165. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I. o plano plurianual;  
II. as diretrizes orçamentárias;  

III.  os orçamentos anuais (BRASIL, 1988).. 

Essas diretrizes exigem que ao final de cada exercício seja apresentada a 

prestação de contas, para que sejam analisadas pelo Tribunal de Contas e, 

consequentemente, julgadas pelo poder Legislativo.  

Salienta-se que é permitido na prestação de contas das despesas públicas, 

várias formas de apresentação, envolvendo diversas classificações, com o intuito de 

viabilizar instrumentos que permitam maior clareza nas informações e para que 

estas possam ser mais bem analisadas. 

O Plano Plurianual (PPA) tem como função “estabelecer as diretrizes, 

objetivos e metas de médio prazo para as despesas de capital e outras decorrentes 

e relativas aos programas, com vigência de quatro anos para administração pública”. 

(KOHAMA, 2003, p. 57). 

Andrade (2006) afirma que o PPA é o  instrumento que expressa o 

planejamento do governo federal, estadual ou municipal, com objetivo de conduzir 

os gastos públicos por um período de quatro anos, durante sua vigência, de maneira 

racional, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização 

de novos investimentos.  

É importante enfatizar que o PPA representa para a gestão pública o 

documento de mais alta hierarquia no sistema de planejamento de qualquer ente 
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público. Diante disso, todos os demais planos e programas são norteados pelas 

diretrizes, objetivos e metas nele estabelecidos.  

Andrade (2007, p.53), afirma que o projeto de Lei do PPA é elaborado pelo 

Poder Executivo, sendo executado no período do mandato político, com os órgãos 

que compõem a administração sendo responsável pelo planejamento plurianual.  

Na elaboração do PPA é de primordial importância o levantamento da 

situação atual do ente público, pois se faz necessário o conhecimento e análise dos 

projetos em andamento, inclusive sobre formas de financiamento.  

Diante do exposto verifica-se que o planejamento está implícito no PPA 

assumindo a forma legal e institucional para a ação governamental do país, mas 

principalmente para a formulação dos planos regionais e setoriais. 

 Para dar ênfase a esta afirmação o § 1º do inciso XI do Artigo 167 da 

Constituição Federal apresenta um argumento forte tratando da importância do 

planejamento para o Brasil: 

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade (BRASIL, 1988). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) representa outro instrumento 

importante do planejamento público. Compete à LDO anunciar anualmente as 

políticas públicas e as demais prioridades para o exercício seguinte. 

A LDO tem como função estabelecer diretrizes necessárias à alocação dos 

recursos no orçamento anual para garantir, dentro das possibilidades, a realização 

das metas e objetivos contidos no PPA.  

Desta forma, propicia também os ajustes das ações do governo, se assim for 

necessário, porém, todas essas alterações terão que estar previstas no PPA. E toda 

essa diretriz terá que estar em consonância com as condições financeiras de fluxo 

de caixa do Tesouro Nacional, para priorizar entre os programas incluídos no PPA, 

os que realmente são prioritários na execução do orçamento subsequente. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: § 2º - A 
lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 
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Andrade (2006) enfatiza que essa definição vem comprovar o planejamento 

na administração pública, transmitindo segurança ao Poder Legislativo, mas 

principalmente à comunidade que participou do processo decisório.  

A LDO ganha ainda mais relevância com o surgimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), pois representa um elemento de planejamento de 

primordial importância para o atingimento com eficiência do controle fiscal, por meio 

da transparência nas informações. Está explicitado na LRF que a LDO deverá dispor 

sobre:  

I.Equilíbrio entre receitas e despesas; 
II.Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas 

hipóteses previstas no artigo 9º e no inciso II do § 1º do artigo 31; 
III.Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 

dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
IV.Demais condições e exigências para transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas. (BRASIL, 2000, Alíneas a, b, e, e f 
do inciso I, do Artigo 4). 

  A LDO tem como principal objetivo fazer a ligação entre o PPA e a LOA, com 

o intuito de definir as metas e prioridades realizadas em conformidade com o que 

está previsto para o orçamento do exercício subsequente. 

Em se tratando da Lei Orçamentária Anual (LOA) esta apresenta os seguintes 

objetivos: estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício 

financeiro, o que permite a avaliação das fontes de recursos públicos no ambiente 

dos contribuintes, bem como a identificação dos beneficiários desses recursos.  

De acordo com o § 5º do Artigo 165 da Constituição de 1988: 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público (BRASIL, 1988). 

A LOA explicita questões relevantes para a gestão pública, pois norteia os 

instrumentos que viabilizarão o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o 

orçamento da seguridade social.  
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Outra questão que deve ser levada em consideração na LOA é a 

preocupação em trabalhar as desigualdades regionais, explicitado nos dois 

parágrafos do Artigo 165, a seguir transcritos: 

 O projeto de lei orçamentária será acompanhado de - ؟6 §
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 ,Os orçamentos previstos no § 5o, I e II, deste artigo - ؟7 §
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a 
de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. (BRASIL, 1988). 

É apresentado na Figura 2 o processo de planejamento, execução e controle 

da gestão pública, tendo como diretriz e instrumento de planejamento da gestão 

pública a PPA, a LDO e a LOA para nortear todos os procedimentos das ações 

governamentais.    

 
   RGF: Relatório de Gestão Fiscal 
   RREO: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Figura 2 − Resumo dos procedimentos de planejamento, execução e controle 
Fonte: Mognatti (2005, p.19). 



32 
 

Mognatti (2005) apresenta na figura 2 um resumo do procedimento no 

planejamento, execução e controle na elaboração orçamentária. Descreve, de modo 

sucinto, o processo de apreciação do orçamento no Congresso Nacional Brasileiro, 

no qual evidencia o reconhecimento do Poder Executivo na determinação e 

formação do conjunto de políticas públicas a serem formalizadas no orçamento e 

fiscalização.  

Cabe à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização-

CMO, a responsabilidade de emitir parecer, bem como deliberar os projetos de Lei 

do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei de 

Orçamentos Anuais - LOA. Através das diretrizes ocorrem as alterações de créditos 

adicionais, dentre outras questões de matérias orçamentárias.  

Verifica-se que a LDO identifica as ações que constam no PPA. Essas ações 

devem receber prioridade no exercício seguinte. Diante disso, a LDO faz a ligação 

entre o PPA, representando para o governo um plano de médio-prazo.  

Em se tratando da LOA esta se destaca por representar um papel importante 

neste processo, pois serve de instrumento que viabiliza a execução do plano de 

trabalho do exercício a que se refere. 

Contudo, se faz necessário o controle orçamentário em todos os processos 

de planejamento e execução pública.  

2.1.2. Controle Orçamentário 

A fase de controle abrange o monitoramento e a avaliação do progresso de 

gestão das ações públicas. Esta fase garante que os objetivos preestabelecidos 

estão sendo cumpridos dentro do planejado, visando a realização de ações 

corretivas quando pertinentes. 

Para controlar, é preciso saber o que se deve ser controlado. A 
definição e o conhecimento de padrões de controle permitem avaliar 
eficazmente o desempenho e tomar decisões corretas. Padrões de 
controle podem ser objetivos ou padrões de acompanhamento, que 
fornecem os critérios para avaliação do desempenho.   
(MAXIMIANO, 2000, p. 458). 

O controle na administração pública representa um papel de grande 

relevância no gerenciamento de processo de planejamento e execução das ações 



33 
 

públicas, pois envolve a análise dos sistemas de informação e avaliação, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento do que foi planejado.  

Dentro dos novos conceitos de controle, ele deve cada vez mais 
reduzir sua preocupação em obter a perfeição documental dos 
papéis administrativos e estar mais voltado para a qualidade da 
atuação governamental. Deve perder o caráter estático, afogado em 
um oceano de papelório, para atuar de maneira dinâmica, atento ao 
melhor e mais adequado funcionamento dos órgãos fiscalizados 
(SILVA NETO, 1999, p.8). 

Otley (1994) afirma que o sistema de controle trata da delegação de 

responsabilidade dos gestores naquilo que lhes diz respeito, atendendo as 

necessidades da organização em observância ao seu ambiente. 

Enfatiza, também, que o sistema deve contemplar mecanismos de 

mensuração e desempenho, por meio de recompensas, por ter atingido 

determinados níveis de desempenho. Neste sentido, devem ser levados em conta 

outros mecanismos de prestação de contas (accountability), que são considerados a 

base para um controle gerencial bem sucedido.  

Cabe ressaltar que o sistema de controle orçamentário, sendo utilizado como 

sistema de controle gerencial, permite ao gestor público uma visão restrita ou ampla. 

Tudo vai depender da sua utilidade, lembrando que para o sistema de controle 

gerencial o nível de importância tende a aumentar. 

O processo de controle apresenta quatro etapas ou fases, a saber: 1. 
Estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho. 2. 
Avaliação ou mensuração do desempenho atual. 3. Comparação do 
desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos. 4. 
Tomada de ação corretiva para corrigir possíveis desvios ou 
anormalidades. (CHIAVENATO, 2005, p.515). 

O controle orçamentário está previsto no Artigo 74 da Constituição Federal 

(CF), de 1988, explicitando os objetivos do controle da seguinte forma: 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

 II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado;  
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III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. (BRASIL, 1988). 

Destaca-se também outra ferramenta de controle orçamentário considerado 

um avanço para a análise do Controle Interno, que é a Lei nº 4.320/64. Esta lei 

inovou e consagrou os princípios de planejamento, do orçamento e do controle, com 

novas técnicas orçamentárias, bem como o monitoramento dos gastos públicos com 

eficiência e eficácia.  

Em conformidade com o art. 76 da Lei nº 4.320/64, destacam-se diretrizes 

que estabelecem ao Poder Executivo onde este deverá exercer os três tipos de 

controle da execução orçamentária: 

1) legalidade dos atos que resultem arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações. 

2) a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis 
por bens e valores públicos. 

3) o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de 
serviços. 

Pela Lei nº 4.320/64 foram instituídas normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.  

Desta forma, tornou-se responsável pela inserção das expressões “Controle 

Interno” e “Controle Externo”, definindo as competências do exercício em 

decorrência dessas atividades. Segundo Calixto e Velázques (2005), foi conferido ao 

Poder Executivo o Controle Interno, ao passo que o Controle Externo foi atribuído ao 

Poder Legislativo.  

O controle orçamentário, ganha ainda mais força com o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que visa a incorporação dos costumes político-

administrativos sobre os limites de gastos pelos administradores públicos municipais, 

estaduais e federais, impactando no controle da arrecadação e execução dos 

orçamentos públicos.  

Cabe ressaltar que os municípios são regidos tanto pela Lei 4.320/64 quanto 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), uma vez que estas têm como objetivo 
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estabelecer normas para as finanças públicas, visando uma fiscalização que tenha 

mais eficiência do capital público e, consequentemente, da gestão pública.  

Bremaeker (2001) afirma que a LRF norteia o poder público com intuito de 

realizar as despesas dentro do limite de suas receitas.  Essa norma influencia 

diretamente para o decréscimo do “déficit orçamentário”, decorrente da 

institucionalização do regime de metas fiscais. É considerado como dispositivo legal 

utilizado para o atingimento de desempenho econômico e financeiro, exigindo a 

transparência das contas em todos os níveis de governo. 

A transparência das contas públicas é um dos pilares da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e um dos indicadores da gestão 
responsável. Conforme disposto na legislação vigente, a sociedade 
deve desempenhar papel relevante nas discussões e na elaboração 
dos planos de governo, cabendo a este fomentar o processo e 
informar periodicamente à população, em audiências públicas e 
também por meio eletrônico, o andamento dos negócios públicos. 
Dessa forma, temos que a transparência, além de permitir o debate 
sobre os negócios públicos, é também uma forma de garantir a 
legitimidade das ações governamentais. (ANDRADE, 2006, p.5). 

Com intuito de promover uma participação ativa da sociedade no controle das 

ações da administração dos recursos públicos, o governo brasileiro, criou o Portal da 

Transparência. Nele, o Governo Federal, esclarece o objetivo e aplicabilidade de 

mais um instrumento de controle, monitoramento e transparência nas informações 

da gestão pública. 

O Portal da Transparência do Poder Executivo é um instrumento de 
controle social que possibilita ao cidadão acompanhar a arrecadação 
das receitas e a aplicação dos recursos públicos. O portal 
disponibiliza diariamente informações, obtidas do Sistema Integrado 
de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), sobre as receitas, os 
gastos na manutenção dos serviços públicos e os investimentos 
realizados. (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2012). 

O portal da transparência do Governo Federal representa um novo 

instrumento que auxilia no controle e monitoramento das ações públicas, permitindo 

que a população tenha informações detalhadas sobre os pagamentos efetuados aos 

fornecedores, pagamentos de diárias aos servidores, convênios e repasses aos 

municípios, subvenções sociais, dentre outras informações de interesse da 

sociedade. 

 O portal disponibiliza instrumentos de análises gráficas de receitas e 

despesas favorecendo o acesso às informações. Cabe enfatizar que este 
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instrumento de controle tem como principal objetivo aumentar a transparência das 

informações acerca da gestão pública. Todo esse processo permite ao cidadão 

participar ativamente da fiscalização da utilização dos recursos públicos pelo Poder 

Executivo Estadual.  

Todos os processos de planejamento, execução e controle orçamentário na 

administração pública, devem servir como diretrizes para o gerenciamento de 

projetos em instituições públicas, que é objeto de discussão no próximo tópico. 

2.2. GESTÃO DE PROJETOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os projetos modernos por enfrentarem sempre grandes mudanças, 

necessitam, comumente, da implementação de novas técnicas que requerem 

habilidades especializadas e diversificadas, e que devem levar em consideração um 

ambiente restritivo e exigente em termos de recursos.  

Por essa razão, as organizações buscam por modelos de gestão de projetos 

que possam desenvolver ferramentas que atendam com eficiência e eficácia a 

complexa natureza das atividades, bem como lidar com a incerteza do processo.  

Em uma organização, um trabalho geralmente é realizado através de um 

projeto ou serviço continuado, uma vez que esses projetos surgem de uma 

necessidade de concretizar uma ideia ou plano. 

Essas necessidades podem ser internas, de clientes, do governo, de 

competidores, entre outros. Após a identificação e reconhecimento da necessidade 

parte-se para a articulação dos requisitos funcionais e técnicos para a concepção de 

um projeto. 

O Project Management Body of Knowledge − PMBOK® (2004, p.5) afirma que 

um projeto é um esforço “temporário” empreendido com o objetivo de criar um 

produto, serviço ou resultado “único”.  

Esse esforço temporário tem como objetivo definir o cronograma de cada 

projeto por meio de um começo e um fim bem definidos. O termo “único” trata-se de 

alguma forma, da “diferença” do produto ou serviço (um esforço continuo e 

repetitivo), produzido em comparação a todos os outros produtos ou serviços 

semelhantes.  
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Gráfico 1 − O ciclo de vida genérico 
Fonte: Adaptado do PMBOK-PMI® (2004, p. 21) 

 

Os projetos são desenvolvidos em todos os níveis da organização, podendo 

envolver uma pessoa ou várias ao mesmo tempo. Nesse sentido, destacam-se 

pontos relevantes no processo de implementação como, por exemplo, o 

envolvimento, conhecimento e comprometimento das pessoas no projeto. 

Considerando que o projeto tem o objetivo de transformar ideias em 

realidades, então, todo esse processo requer planejamento, controle de um 

determinado grupo específico de atividades, envolvendo limitações de tempo, custo 

e aplicação de recursos. 

 

 

 
 

Figura 3 − Conceito de projetos 
Fonte: Adaptado de Kerzner (1992, p.5) 
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Toda a definição e estrutura de um projeto dependem de um programa que, 

por sua vez, depende de gerenciamento.  

Ainda o PMBOK-PMI® (2004, p.16) define que “um programa é um grupo de 

projetos gerenciados de forma coordenada, visando obter benefícios difíceis de 

serem obtidos quando gerenciados isoladamente”.  

Diante do contexto as organizações públicas buscam por modernas técnicas 

de gerenciamento de projetos, reconhecendo que são fatores críticos de sucesso em 

todos os casos, independente da esfera de governo.  

2.2.1. Gerenciamento de Projetos Públicos  

O gerenciamento de projetos representa a fase de alta complexidade, por 

envolver o planejamento, execução e o controle na organização.  Kerzner (1992) 

define gerenciamento de projetos como planejamento, organização, direção e 

controle de recursos nas organizações em um determinado empreendimento.  

Desta forma, parte-se do pressuposto que a administração com eficiência do 

tempo, custo e desempenho estimados é considerada a base sólida para o sucesso 

de qualquer projeto.  

De acordo com o PMBOK-PMI® (2004, p.9) este afirma que “gerência de 

projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas 

atividades do projeto com o objetivo de atender os requisitos do projeto”. As 

organizações acreditam que nessa definição de conceito já contempla todos os pré-

requisitos necessários a um novo modelo de gestão atendendo as exigências do 

mercado moderno. 

As ferramentas e técnicas desenvolvidas nos projetos buscam sempre 

atender as necessidades e expectativas para garantir o equilíbrio entre as 

demandas, concorrentes de escopo, prazo, custo, riscos, qualidade e as demais 

outras áreas que envolvem o conhecimento prático. 

O gerenciando de projetos com o PMBOK, com adaptações feitas ao setor 

público, apresentam as metodologias de gestão de projetos reconhecidas e 

praticadas por organizações de governo. O Project Management Institute (PMI) é 

utilizado pelo Governo Federal, Organização Militar, Prestadora de Serviços de 

Ciência Tecnologia no âmbito do Ministério da Defesa e outros.  
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No Guia PMBOK-PMI® (2004) e sua Extensão para Governo explicitam as 

normas do Project Management Institute (PMI Standards) aplicáveis a projetos de 

governo, objetivando aumentar a eficiência e a eficácia no gerenciamento dos 

projetos de governo.  

O Guia PMBOK-PMI® (2004) apresenta uma visão geral dos fundamentos da 

gestão de projetos aplicáveis nas organizações governamentais. A extensão para o 

governo é reconhecida como boas práticas da gestão de projetos, por meio de um 

consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade.  

Os projetos do governo envolvem diversas partes interessados na realização 

dos projetos, dentre elas estão os Stakeholders. O Guia PMBOK® faz referências, 

conforme as que seguem: 

 

 O público (eleitores, contribuintes e outros).  

 Os reguladores (Indivíduo / organização que aprova, faz cumprir as regras, 

leis e regulamentos, nas três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal).  

 O stakeholder de oposição (uma parte interessada que se sente 

prejudicada se o projeto for bem sucedido).  

 A imprensa (dever de tratar o projeto de forma objetiva, noticiando tanto os 

sucessos quanto os fracassos).  

 Os fornecedores, fundamentais nos processos de aquisições.  

 As gerações futuras, quanto as responsabilidade do governo em longo 

prazo, principalmente com as dívidas contraídas, infraestrutura e meio-ambiente.  

 O setor privado, com recursos de contrapartida em parcerias público-

privadas.  

 

Os processos de gerenciamento de projetos de governo apresentam os 

critérios de seleção dos projetos que têm como objetivo atender as necessidades de 

saúde, segurança, bem-estar, socioeconômicas e ambientais e não lucrativos, sendo 

direcionadas totalmente para as ações sociais. 

As diretrizes da gestão do projeto do governo são norteadas pelo ciclo anual 

do orçamento, ou seja, as diretrizes orçamentárias que terão que atender no ano 

fiscal. E, todo esse processo burocrático acaba interferindo significativamente no 

gerenciamento de projetos de governo. Outro fator que deve ser levado em 
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consideração são os atrasos em projetos em que o trabalho se prolonga de um ano 

para outro e com isso pode, inclusive, perder os recursos. 

O gerenciamento de projetos pode sofrer grandes mudanças em função de 

vários aspectos, dentre eles destacam-se: o ciclo eleitoral, a possibilidade de 

reversão de políticas, a mudança da administração, as restrições legais, entre 

outros. 

Na gestão pública as regulamentações são intensas, bem como as aquisições 

do governo, exigindo do processo de gestão de projetos meios que possam 

assegurar a igualdade de oportunidade para os licitantes de obras e serviços 

públicos. Diante desta complexidade, as técnicas de gerenciamento de projetos 

foram devidamente ajustadas e aplicadas com êxito em projetos de governo. 

Lewis (2000, p. 26) idealizou um processo denominado The Lewis Method of 

Project Management, que trata a gestão de projetos desde a sua concepção até a 

fase do encerramento do projeto. 

Segundo a metodologia do PMI®, o gerenciamento de projetos faz referência 

à execução de processos demonstrando a sua inter-relação com as seguintes fases: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e também o 

encerramento, que são distribuídos em áreas de conhecimento, conforme mostra a 

figura 5.  

 
 
 

Figura 4 – Relacionamento entre os grupos de processos 
Fonte: Adaptado do PMBOK- PMI® (2004, p. 40) 
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Na fase de iniciação do projeto apresenta uma determinada necessidade que 

é identificada e transformada em um problema estruturado a ser resolvido por ele. 

Nessa fase, a missão e o objetivo do projeto são definidos. 

Na fase de planejamento deve-se identificar e selecionar as melhores 

estratégias do projeto detalhando tudo aquilo que será realizado, incluindo 

cronogramas, alocação de recursos envolvidos, custos, etc., para que, no final dessa 

fase, ele esteja suficientemente detalhado para ser executado. Nessa fase os planos 

auxiliares de comunicação, qualidade, riscos, suprimentos e recursos humanos 

também são desenvolvidos.  

A execução é a fase em que se materializa tudo aquilo que foi planejado 

anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante 

essa fase, o que pode consumir grande parte do orçamento e do esforço. 

A fase de monitoramento e controle é a que ocorre paralelamente ao 

planejamento e à execução do projeto. Tem como objetivo acompanhar e controlar 

aquilo que está sendo realizado pelo projeto, de modo a propor ações corretivas e 

preventivas no menor espaço de tempo possível após a detecção da anomalia. 

A finalização (encerramento) é a fase em que a execução dos trabalhos é 

avaliada por meio de uma auditoria interna ou externa (terceiros), os livros e 

documentos do projeto são encerrados e todas as falhas ocorridas durante o projeto 

são discutidas e analisadas para que erros similares não ocorram em novos projetos 

(aprendizados). 

Diante do contexto o estudo verificou que a metodologia de gestão de 

projetos, recomendada pela FIA/USP, baseada no PMBOK® (Project Management 

Book of Knowledge, do PMI® - Project Management Institute, 2004), parte de um 

macro processo constituído de cinco fases.  

A Figura 5 resume as etapas e os resultados esperados para cada uma das 

fases. 
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Figura 5 − Sistema de Gerenciamento de Projetos - SIGEP (Metodologia de Gestão de 
Projetos recomendado pela FIA/USP) 

Fonte: Modelo de Gestão - Encarte do Informativo Ligação nº 84 / Setembro 2005 

 

 

Esse novo sistema, aperfeiçoa a gestão de projetos e faz a sua integração 

com o orçamento.  A FIA/USP identificou vantagens no novo sistema de 

gerenciamento de projetos – SIGEP, afirmando que com a nova ferramenta será 

possível: 

 Uma maior articulação entre os projetos e o orçamento. 

 Uma melhor gestão do Plano de Ação, inclusive com a possibilidade de 

incluir os Programas de Trabalho das Diretorias.  

 Ampliar a transparência no relacionamento. 

 Estabelecer uma interface amigável com o usuário, facilitando a 

atualização de informações e extração de relatórios gerenciais, com acesso via web. 

 Facilitar a mudança cultural para consolidação da gestão de projetos. 

 Gerir a alocação de pessoal próprio em projetos, integrado com o 

PeopleSoft. 

 

No gerenciamento de projeto os processos se interagem entre os grupos, 

envolvem áreas de conhecimento interligadas e interdependentes, em que se 

destacam as gestões de custos, tempo e qualidade. Possuem separadamente um 

plano de execução que é controlado com intuito de atingir objetivamente a gestão 

dos projetos que, por sua vez, necessita especificamente de uma gestão de 

integração.  

A Figura 6 apresenta os processos de gerenciamento de projetos. 
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Figura 6 − Processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: PMBOK-PMI® (2004, p.11) 

 

O inter-relacionamento nos processos de gestão é evidenciado; embora cada 

área tenha sua particularidade no escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, risco e aquisição, todas as áreas de conhecimento são 

necessárias para atingir o sucesso do gerenciamento de projetos. 
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2.2.1.1. Gerenciamento de Escopo, Tempo, Custo e Qualidade 

O gerenciamento de escopo engloba os processos necessários para garantir 

que o projeto inclua tão e somente o que for preciso para ser completado com 

sucesso, no qual se destacam os seguintes métodos: 

 Scope Planning (Planejamento). 

 Scope Definition (Planejamento). 

 CreateWBS (Planejamento). 

 Scope Verification (Controle). 

 Scope Control (Controle). 

 

O gerenciamento de tempo está relacionado com os processos necessários 

para garantir que o projeto termine dentro do prazo previsto; portanto, há uma 

atenção especial com o planejamento e controle.  

 Activity Definition (Planejamento). 

 Activity Sequencing (Planejamento). 

 Activity Resource Estimating (Planejamento). 

 Activity Duration Estimating (Planejamento). 

 Schedule Development (Planejamento). 

 Schedule Control (Controle).  

 

O gerenciamento de custo envolve os processos necessários para garantir 

que o projeto termine de acordo com o orçamento aprovado. 

 Cost Estimating (Planejamento). 

 Cost Budgeting (Planejamento). 

 Cost Control (Controle). 

 

No gerenciamento de qualidade estão intrínsecos os processos necessários 

para garantir que o projeto satisfaça as necessidades para o qual foi empreendido, e 

que inclui a gerência de qualidade do projeto e do produto do projeto. 

 Quality Planning (Planejamento). 

 Perform Quality Assurance (Execução). 

 Perform Quality Control (Controle). 
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2.2.1.2. Gerenciamento de Recursos Humanos 

O gerenciamento de recursos humanos trata dos processos necessários para 

garantir o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no projeto. Inclui todos os 

stakeholders do projeto. 

 Human Resource Planning (Planejamento). 

 Acquire Project Team (Planejamento). 

 Develop Project Team (Execução). 

 Manage Project Team (Controle). 

2.2.1.3. Gerenciamento de Comunicação 

O gerenciamento de comunicação estabelece os processos necessários para 

garantir a correta geração, distribuição, armazenamento, coleta e disposição final 

das informações relativas ao projeto, que envolvem os seguintes processos: 

 Communication Planning (Planejamento). 

 Information Distribution (Execução). 

 Performance Reporting (Controle). 

 Manage Stakeholders (Controle). 

2.2.1.4. Gerenciamento de Riscos 

No que tange ao gerenciamento de riscos estão relacionados os processos 

necessários para garantir a correta identificação, análise e resposta aos riscos do 

projeto, maximizando os efeitos positivos e minimizando a consequência de efeitos 

negativos; portanto, para análise de risco se fazem necessários: 

 Risk Mgmt.Planning (Planejamento). 

 Risk Identification (Planejamento). 

 Qualitative Risk Analysis  (Planejamento). 

 Quantitative Risk Analysis (Planejamento). 

 Risk Response Planning (Planejamento). 

 Risk Monitoring and Control (Controle). 
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2.2.1.5. Gerenciamento de Aquisições 

O gerenciamento de aquisição engloba os processos necessários para a 

compra de produtos e serviços de fora da organização executora do projeto. Inclui: 

 Purchase and Acquisitions (Planejamento). 

 Plan Contracting (Planejamento). 

 Request Sellers Response (Execução). 

 Select Sellers (Execução). 

 Contract Administration (Controle). 

 Contract Closure (Fechamento). 

2.2.1.6. Gerência da Integração 

 O gerenciamento da Integração engloba os processos necessários para 

garantir que os vários elementos do projeto estejam propriamente coordenados. 

Inclui: 

 Develop Project Charter (Iniciação). 

 Develop Project Scope Statement (preliminary) (Iniciação). 

 Develop Project Management Plan (Planejamento). 

 Direct & Manage Project Execution (Execução). 

 Monitor and Control Project Work (Controle). 

 Integrated Change Control (Controle). 

 Close Project (Fechamento). 

 

Os processos de gerenciamento de projetos públicos apresentam várias 

áreas de conhecimento que exigem novas implementações de ferramentas que 

deverão estar interligadas com o orçamento, obedecendo as diretrizes 

orçamentárias. 

Verificou-se na literatura, com autores renomados que tratam do tema em 

questão, que o gerenciamento de projeto é considerado como umas das ferramentas 

que traz eficiência e eficácia na execução dos projetos.  

O Sistema de Gerenciamento de Projeto – SIGEP, já mencionado 

anteriormente, é uma ferramenta que servirá como norteador para o objeto de 
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pesquisa do estudo de caso, que aborda o gerenciamento dos projetos da Copa do 

Mundo.  

Diante do exposto se faz necessário tratar no próximo tópico os aspectos 

relevantes da copa do mundo na Alemanha, África do Sul e Brasil. 
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3. COPA DO MUNDO – ALEMANHA, AFRICA DO SUL E BRASIL 

A Copa do Mundo de Futebol é considerada o maior evento do esporte mais 

popular do mundo, que é realizado de quatro em quatro anos reunindo seleções de 

futebol de diversos países do mundo para disputar esse megaevento esportivo. 

Segundo a Federation International Football Association – FIFA, essa 

competição foi criada pelo francês Jules Rimet, no ano de1928, quando dirigia a 

instituição mais importante do futebol de todo o mundo. 

Na busca por informação que traga uma análise sobre a evolução da copa do 

mundo, a FIFA afirma que a primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no 

Uruguai em 1930, sendo convidadas a participar apenas 16 seleções; neste caso o 

processo de disputa eliminatória foi totalmente diferente dos da atualidade. 

Em 1934 a copa do mundo foi realizada na Itália e em 1938 foi realizada na 

França; a Itália foi a primeira Seleção a ser bicampeã, vencendo os dois títulos. 

Cabe ressaltar que entre os anos de 1942 e 1946, houve a suspensão da 

competição da copa do mundo, em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial.  

O Brasil teve a oportunidade de sediar esse megaevento esportivo, pela 

primeira vez em 1950, sendo escolhido pela FIFA para sediar a Copa do Mundo. 

Diante disso, o povo brasileiro demonstrou muito entusiasmo e confiança em ganhar 

o título, pois apresentava uma ótima equipe e chegou até à final contra o Uruguai, 

porém, o Uruguai venceu o Brasil, tornando-se campeão da copa de 1950. Em 1954, 

a seleção da Alemanha conquistou seu primeiro titulo, e esta competição foi 

realizada pela primeira vez na Suíça.   

Em 1958 a copa do mundo foi disputada na Suécia, no qual o Brasil teve a 

honra de erguer a erguer a taça pela primeira vez. Após essa conquista o Brasil 

provou pela segunda vez sua competência e habilidade ganhando o título em 1962 

no Chile. 

Na oitava edição de competição da Copa do Mundo que ocorreu em 1966 na 

Inglaterra e esta venceu a final do campeonato mundial. No ano de 1970, o 

campeonato mundial esportivo foi sediado no México e o Brasil se tornou pela 

terceira vez a seleção campeã do mundo. Cabe ressaltar que ao tornar-se 

tricampeão, o Brasil ganhou o direito de ficar em definitivo com a posse da taça 

Jules Rimet.  
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Já na décima edição da competição da Copa do Mundo que foi realizada na 

Alemanha Ocidental em 1974, pela segunda vez a taça foi ganha pela Alemanha 

Ocidental. Em 1978, a Copa do Mundo apresenta a sua 11ª edição com sede na 

Argentina. Nesta edição foi lamentável para o Brasil que chegou até a final sem ser 

derrotado, mas não foi campeão. A Copa do Mundo de 1982 foi a 12ª edição, 

disputa realizada na Espanha, onde a Itália sagrou-se tricampeã, igualando-se ao 

Brasil, que foi brilhante, mas não levou o título.  

Em 1986, houve uma grande polêmica para encontrar um país que pudesse 

sediar a Copa do Mundo, pois deveria ser disputada na Colômbia; contudo, o país 

apresentava graves problemas econômicos, impossibilitando a realização do torneio. 

A partir deste momento a FIFA convidou o Brasil, que também recusou, uma vez 

que a situação econômica não era tão diferente da Colômbia. 

Nem tudo estava perdido, então a FIFA ofertou a Copa para o México, que 

aceitou sediar o mundial mais uma vez. Em 1990, a Copa do Mundo foi sediada pela 

14ª edição realizada na Itália e o título ficou com a Alemanha que conquistou o seu 

tricampeonato.  

Considerada a grande potencia do mundo, os Estados Unidos sediou a Copa 

do Mundo em 1994, embora não seja o ponto forte do país a tradição de jogar 

futebol, mas, de acordo com o histórico da FIFA, foi o campeonato que bateu todos 

os recordes de público, mantidos até hoje, sendo a disputa final entre o Brasil e a 

Itália. O Brasil conquistou o inédito quarto título da Copa do Mundo.  

Pela segunda vez a Copa do Mundo foi sediada na França, no ano de 1998, 

no qual se consagrou pela primeira vez campeã mundial, vencendo a seleção 

brasileira de futebol que garantiu o seu primeiro título mundial.  

Em 2002, ficou para o Japão/Coreia do Sul, sediar a Copa do Mundo; este 

campeonato foi marcante para o Brasil deixando o seu marco na história da Copa do 

Mundo, sendo pentacampeão ao derrotar a seleção da Alemanha. Em 2006 a Copa 

do Mundo foi sediada pela segunda vez na Alemanha, registrou muita disputa e 

muitas emoções, como sempre foi em todos os campeonatos, pois esta é uma das 

características deste megaevento esportivo - a união entre os povos. Desta vez o 

titulo ficou para a Itália que se consagrou campeã na final.  

Em 2010, para a grande surpresa do mundo inteiro, representando um marco 

na história da Copa do Mundo, pela primeira vez o continente africano realizou o 
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megaevento esportivo. A África do Sul sediou o evento enfrentando dificuldades nos 

aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais para  reestruturar do país. Mas, 

dentro das suas limitações realizou a Copa do Mundo e nela a Espanha conquistou 

pela primeira vez o título mundial.   

A tão esperada Copa do Mundo de 2014 se aproxima, pois o Brasil terá a 

grande honra e oportunidade de sedia-la. Depois de 64 anos os brasileiros poderão 

participar ativamente no processo de construção da história da Copa do Mundo de 

2014, lembrando que a última Copa no Brasil ocorreu em 1950. O Brasil é 

respeitado no mundo inteiro pelas suas participações na Copa do Mundo trazendo 

consigo cinco conquistas: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Cabe ressaltar que a 

seleção brasileira foi à primeira tricampeã mundial, no qual lhe deu posse definitiva 

da Taça Jules Rimet, primeiro troféu dos campeões mundiais. (HISTÓRIA DAS 

COPAS DO MUNDO, 2012). 

3.1. Aspectos Relevantes da Copa do Mundo na Alemanha e na 
África do Sul 

Sediar um evento internacional é considerado como um grande desafio que 

envolve esforços e gastos públicos. Para justificar tanto investimento pesado em 

vários projetos, os governos dos países que se propuseram a organizar o evento 

enfatizam sua argumentação que os benefícios econômicos devem ser maiores que 

os custos investidos no evento. Porém, outros fatores pesam na organização e 

execução do megaevento esportivo. Fatores estes que são considerados primordiais 

para definir o planejamento e execução dos projetos para o mundial. Dentre muitos 

se destacam as características do país sede, pois é a partir desta analise que se 

começa o planejamento dos projetos para sediar o mundial. 
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 África do Sul Alemanha 

Área (1000 Km2) 1220  357 

População (milhão) 46  81 

Taxa de desemprego (%) 28  10.5 

Posição no ranking de Desenvolvimento Humano 119  19 

Taxa anual de crescimento 3.1  1.8 

Consumo de energia (milhão GWh) 0.21  0.49 

Empregos na construção civil (milhão) 0.6  2.3 

Produção anual de cimento (milhão de toneladas) 10  54 

Produção anual de aço (milhão de toneladas) 7.2  46 

 
Quadro 1 - Comparação das Características entre a África do Sul e a Alemanha 

Fonte: Goliger (2005, p.174) 
 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Goliger (2005), foi possível 

elaborar um quadro comparativo entre a África do Sul e a Alemanha, abordando 

questões consideradas importantes para se iniciar um projeto para organizar o 

mundial. Dentro destes parâmetros o país sede deve seguir as recomendações da 

FIFA para que esteja preparado para abrigar os jogos, porém, deve se levar em 

consideração as características e estágios de desenvolvimento diferentes de cada 

país sede, que envolvem uma análise da infraestrutura já existente no país. Assim 

sendo, a primeira medida adotada antes de estudar o planejamento da Copa do 

Mundo na África do Sul e na Alemanha, foi entender a realidade socioeconômica de 

cada país.  

De acordo com World Cup Challenge (2010) pesquisaram-se alguns 

investimentos que ambos os países estudados fizeram, a fim de se preparar para a 

Copa.  

 África do Sul Alemanha 

Novos estádios 6  2 

Estádios reformados 4  4 

Assentos (1000) 572.7  623.0 

Investimento em infraestrutura (bilhão de euros) 36.0  3.7 

Investimento em segurança dos estádios (bilhão de euros) 3.14  1.5 

 
Quadro 2 - Comparação dos Investimentos realizados pela África do Sul e Alemanha 

Fonte: World Cup Challenge (2010 apud NUNES, 2011) 
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Na comparação entre os investimentos realizados pela Alemanha e África do 

Sul foram considerados diversos aspectos que envolvem a questão do 

desenvolvimento socioeconômico, sendo que a Alemanha é classificada como um 

país desenvolvido, já a África do Sul, em desenvolvimento. Os investimentos em 

infraestrutura apresentam diferenças relevantes com valores de $ 36.0 bilhões de 

euros para África do Sul e apresentando $ 3.7 bilhões para a Alemanha, isto é, 

apresenta uma diferença no orçamento de $ 32.30 bilhões no total dos investimentos 

em infraestrutura.    

 
Quadro 3: Os principais projetos no setor de transporte na Alemanha e na África do 

Sul. 
Fonte: Revista Cargo News (2012, p.49). 

 

Os projetos planejados pela Alemanha e África do Sul abrangeram as 

mesmas áreas (transporte terrestre e aéreo), no qual apresentam diferencial nas 

suas proporções sendo destacada da seguinte forma.  
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 África do Sul - Medida adotada “a implantação de um sistema de 

transporte inteligente para gerenciamento dos congestionamentos e controle de 

tráfego”. 

 Investimento em um sistema intermodal.  

 Alemanha – Apresentou um orçamento menor que o país africano nos 

projetos de transporte e um olhar atento para as questões ambientais, com o 

incentivo aos meios de transporte não poluentes como a bicicleta. 

De acordo com estudo realizado pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudo Socioeconômico − DIEESE (2012) trata dos aspectos relevantes 

da Copa do Mundo da Alemanha e África do Sul. Em uma nota técnica o referido 

estudo trata do tema “Copa do Mundo 2014: algumas considerações sobre a 

realização do evento no Brasil”. Nessa nota, vários estudos sobre os impactos na 

economia de países desenvolvidos e em desenvolvimentos que sediaram a Copa do 

Mundo foram abordados com grande propriedade, servindo também como 

referencial para este estudo. 

Nos estudos realizados pelos economistas Brenke e Wagner (2006 apud 

DIEESE, 2012) a copa da Alemanha, em 2006, apresentou o seguinte resultado:  

As expectativas dos organizadores e do governo em relação à 
criação de empregos estavam superestimadas: os postos criados se 
caracterizaram como temporários e os custos de infraestrutura e 
promoção da Copa foram muito elevados. Concluíram que o 
desemprego após a realização do evento tendeu a crescer (DIEESE, 
2012, p. 2). 

De acordo com Wagner (2006 apud DIEESE, 2012), foram feitas diversas 

análises sobre o impacto da copa de 2006 na Alemanha.  

Gert Wagner, do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, analisou 
o impacto da Copa de 2006 como minúsculo diante da magnitude da 
economia alemã. Assim como nos Estados Unidos, o investimento 
em infraestrutura foi mínimo, estando o país já equipado para sediar 
a Copa. Ainda assim, houve incremento no turismo, principalmente 
nas cidades menos desenvolvidas no leste do país, onde o número 
de visitantes cresceu de 7% a 10%. Assim como nos Estados 
Unidos, o investimento em infraestrutura foi mínimo, estando o país 
já equipado para sediar a Copa. Ainda assim, houve incremento no 
turismo, principalmente nas cidades menos desenvolvidas no leste 
do país, onde o número de visitantes cresceu de 7% a 10%. 
(DIEESE, 2012, p. 4) 
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Segundo a FIFA (apud DBO, 2011) a copa do mundo da Alemanha em 2006 

apresentou dados em números considerados surpreendentes com a realização do 

mundial. 

Estádios 

 3,4 milhões de ingressos vendidos para os 64 jogos; 

 12 estádios, gastos com construção e reformas de cerca de 1,5 bilhão de 

euros; 

 Média de público de 52,5 mil torcedores por jogos, 99% de ocupação dos 

estádios.  

 Mais de 15 milhões de applications para poder ter acesso aos ingressos. 

 Cerca de 1,3 mil seguranças por jogos. 

 1 milhão de litros de cerveja vendidos nos estádios. 

 5,5 milhões de copos retornáveis vendidos nos estádios. 

Fan Fests  

 18 milhões de torcedores nas Fan Fests. 

 18 mil profissionais envolvidos. 

 3,5 milhões de litros de cervejas vendidos. 

 1,7 milhão de litros de bebidas não alcoólicas vendidas. 

 3,5 milhões de salsichas vendidas. 

 23 lojas. 

 4 mil horas de programação. 

Programação envolvida 

 Cerca de 85 mil pessoas trabalharam diretamente para a realização do 

evento. 

 15 mil voluntários -62% homens e 38% mulheres, 9% estrangeiros, 58% 

abaixo de 30 anos. 

 16,4 mil seguranças. 

 16 mil médicos e staff médicos. 

 2,5 mil artistas na cerimônia de abertura e encerramento. 

 800 hostesses. 

 Audiências na TV 

 18,5 mil profissionais de mídia, entre jornalistas e equipes técnicas de 

mídia e imprensa, TV e Internet. 

 Transmissão para 214 países. 
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 376 emissoras presentes no evento. 

 73 mil horas de transmissão. 

 26 bilhões de audiência acumulada – Ásia responsável por 8,3 bilhões, 

sendo a China o país líder global em audiência com 3,98 bilhões de telespectadores. 

 O Brasil foi o segundo país em audiência acumulada, 1,72 bilhão.  

 Final-Itália x França – audiência acumulada de 715 milhões de 

telespectadores. 

 Valor médio de audiência por jogo de cerca de 260 milhões de 

telespectadores. 

 Site da FIFA com 4,2 bilhões de pageviews e 125 milhões de downloads de 

vídeos.  

Turistas 

 Quase 2 milhões de turistas. 

 Geração de cerca de 2 milhões de euros em gastos 

 Impactaram em um aumento de cerca de 0,3% do PIB do país em 2006. 

 

O estudo ainda faz referência a outros autores como, por exemplo, Swinnen e 

Vandemoortele (2008) citados pelo DIEESE (2012), que apontaram dados 

relevantes quando relataram as diferenças dos impactos econômicos entre os 

países Alemanha e África do Sul.   

O primeiro fator que despertou a atenção dos pesquisadores foi à diferença 

nos custos de investimentos em infraestrutura em comparação entre a Alemanha e a 

África do Sul.  O estudo também verificou que os investimentos em infraestrutura 

urbana na África do Sul foram muito elevados, pois o país não apresentava uma 

infraestrutura adequada às exigências da FIFA.  

Já a Alemanha apresentou uma infraestrutura satisfatória, como estádios e 

arenas, precisando apenas fazer algumas adequações em conformidade com as 

normas da FIFA e da German Football Association (DFB).   

O estudo faz referência à segunda diferença encontrada, que trata do custo 

do capital e do custo do trabalho, em que são consideradas questões de grande 

relevância para o processo de realização da Copa do Mundo.  
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O custo do capital é maior em países em desenvolvimento, a 
exemplo da África do Sul. Por outro lado, os salários são baixos, o 
que representa redução dos custos operacionais e de infraestrutura. 
Além disso, o dinheiro gasto/investido no evento esportivo representa 
o dinheiro não gasto/investido em outras áreas, tais como a saúde e 
a educação do país. A Copa da África do Sul teve a previsão inicial 
de gastos de R$ 2,1 bilhões. Na construção e reforma de nove 
estádios, o país africano gastou cerca de R$ 4,1 bilhões. (DIEESE, 
2012, p.4)  

De acordo com a análise de Swinnen e Vandemoortele (2008), foi possível 

constatar que no pós-copa apenas um estádio, o Soccer City, em Johannesburgo, 

não era subutilizado, sendo administrado pela iniciativa privada. Lembrando que, do 

total de estádios, foram construídos apenas cinco. 

Outro fator que foi considerado impactante no processo de gerenciamento 

dos projetos da Copa na África do Sul em 2010, foi a paralização que ocorreu um 

ano antes do inicio da competição, prejudicando inúmeras obras em andamento 

para a realização do mundial. Contudo, a África do Sul conseguiu cumprir com o 

prazo que lhe foi estabelecido, concluindo os estádios a tempo para o mundial.  

Diante de toda essa trajetória para a realização do evento, o estudo realizado 

pelo DIEESE (2012) identifica como legado para África do Sul com a Copa do 

Mundo de 2010.   

 Construção e reforma dos nove estádios.  

 Construção do Gautrain.  

 Linha de trem de luxo, rápido, que liga o Aeroporto de Johannesburgo a 

Pretória.  

Cabe ressaltar que inúmeros projetos foram finalizados no pós-copa como, 

por exemplo, a obra com a linha de trem de luxo, que “só foi concluída (com 11 

estações e 80 km de linha) após a realização da Copa no país”. Outra obra que teve 

a sua finalização após o Mundial foi às linhas de Bus Rapid Transit (BRT), pois o 

governo africano só conseguiu expandir no pós-copa. Do mesmo modo aconteceu 

com os aeroportos e estradas. Enfim, “as a situação atual é que o transporte público 

continua a ser uma grave carência no país”. (DIEESE, 2012, p.5). 

 A África do Sul teve muitos desafios para a realização da Copa do Mundo de 

2010, porém, as oportunidades que o evento proporcionou ao país foram inúmeras, 

deixando um legado físico, institucional e social. 
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3.2. Copa do Mundo de 2014 no Brasil 

Antes de tratar sobre a copa do mundo de 2014 se faz necessário 

compreender as receitas geradas entre 2003 a 2010 no mercado brasileiro de 

futebol, bem como, a experiência com os Jogos Pan Americanos de 2007, no Rio 

de Janeiro, nos aspectos de planejamento e controle das organizações para os 

jogos esportivos.   

O mercado brasileiro de clubes de futebol apresenta receitas elevadas com as 

organizações de eventos esportivos. Deste modo, o Brasil se prepara, através de 

investimentos elevados, para sediar a copa do mundo de 2014, com o intuito de 

obter um retorno maior do que o custo investido.  

De acordo com a DBO RCS (2011), no período de 2010 as finanças do 

mercado brasileiro de clubes de futebol apresentaram receitas recordes de R$ 2,18 

bilhões, evolução de 13,4% em relação a 2009 e 171% nos últimos 8 anos. 

 

 

Gráfico 2 - Receitas geradas entre 2003 a 2010 no mercado brasileiro de futebol. 
Fonte: DBO (2011) 

 

Segundo a DBO RCS (2011) o mercado brasileiro de clubes de futebol 

apresenta um desempenho financeiro considerado elevado para as receitas 

brasileiras, impulsionando de forma significativa o mercado econômico. A DBO 

apresenta dados sobre os maiores clubes em receita do Brasil nos últimos oito anos, 

registrando receitas de 100 milhões por ano e apresentando uma evolução no 

mercado brasileiro em termos de futebol no desempenho financeiro. 
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A DBO RCS (2011) afirma, ainda, que em 2010 os clubes apresentaram 56% 

do total gerado pelo mercado brasileiro. Dentro desta alavancagem financeira estão 

contidos 25 clubes que apresentaram pela primeira vez receitas acima de 200 

milhões. Segundo a DBO RCS essa análise econômica e financeira só foi possível 

por conta da publicação de dados financeiros para análise das suas demonstrações 

contábeis. 

Dentre os clubes em que foi feito o estudo destacam-se: 

 

São Paulo – Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa de 

Desportos, São Caetano Ltda., Ponte Preta, Guarani e Grêmio Prudente (GR 

Barueri). 

 Rio de Janeiro – Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, e Botafogo.  

Rio Grande do Sul – Internacional e Grêmio. 

Minas Gerais – Cruzeiro e Atlético-MG. 

Paraná - Atlético-PR, Coritiba e Paraná Clube. 

Bahia - Vitória e Bahia. 

Santa Catariana – Avaí e Figueirense. 

Goiás – Goiás. 

 

Os clubes com maiores receitas em 2010 apresentaram valores consolidados 

com receita de R$ 1,88 bilhão, apresentando uma evolução de 14% em relação a 

2009 cujas receitas eram de R$ 1,65 bilhão.  De acordo com a DBO nos últimos 

quatro anos estas apresentaram uma receita crescente 40% no ranking por receita 

total. Verifica-se que o desempenho financeiro dos clubes de futebol consolidam 

valores relevantes com a organização do esporte.  
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Quadro 4: Serie a Brasil – Receitas dos clubes 2010 

Fonte: DBO CRS (2011) 
 
 

Segundo a DBO RCS (2011), o Corinthians é o clube brasileiro que maiores 

receitas gerou em 2010 com R$ 212,6 milhões (cerca de 92,2 milhões de Euros).  

Dentre os 25 clubes analisados, o que registou a maior variação positiva em relação 

a 2009 foi o Santos, apresentando aumento nas suas receitas de 66%, mais R$ 46 

milhões (19,9 milhões de Euros), do que no ano anterior. 

 O Coritiba apresenta um decréscimo nas receitas com perdas de 26% em 

relação ao ano de 2009. Contudo, no último lugar do ranking encontra-se o Paraná 

que apresenta receitas no valor de R$ 14,5 milhões (cerca de 6,2 milhões de Euros). 
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Jogos Pan-Americanos Rio 2007 

 

O Planejamento Básico apresenta um esquema de Planejamento dos Jogos 

Pan-Americanos Rio 2007, com o levantamento dos custos do evento e a criação do 

cronograma inicial (BRASIL, 2007). O Planejamento Estratégico teve inicio em 2004, 

por meio do qual foram definidas todas as instalações e atividades que deveriam ser 

executadas. 

 

 

 
Figura 7– Esquema de Planejamento dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 

Fonte: BRASIL (2007). 
 

 
O planejamento operacional de trabalho teve inicio em 2005, sendo 

executados os acabamentos e designs das instalações. Já em 2006 começou as 

realizações dos Eventos-testes, cujo término foi em 2007, com a finalização das 

obras das instalações esportivas e não esportivas dos Jogos para dar início, em 

julho, à concretização de todo o planejamento. 

O planejamento geral efetuado pelo Comitê Organizador foi 
minuciosamente detalhado e contemplou o passo a passo dos 
avanços que teriam que ser alcançados em cada etapa até a entrega 
final dos Jogos, em 2007. A primeira fase do planejamento, 
denominada básica, focava a revisão completa do projeto de 
candidatura, a criação e documentação inicial do orçamento e custos 
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gerais dos Jogos, e a implementação de todas as atividades 
inseridas no Plano Diretor no cronograma principal do evento. Nesta 
etapa foram definidos que o projeto de candidatura seria 
substancialmente alterado a fim de elevar o padrão de organização 
para o nível olímpico, e que o CO-RIO não assumiria qualquer 
responsabilidade pela construção e execução das infraestruturas 
necessárias, apenas a exigência de informar suas especificações 
técnicas às esferas governamentais, para que estas concretizassem 
as obras (BRASIL, 2007a). 

O plano diretor teve como embasamento as melhores práticas internacionais, 

com o objetivo de garantir jogos compactos e operacionalmente eficientes para 

todos os participantes. Nas escolhas das localizações para as instalações 

esportivas, o CO-RIO e os governos buscaram priorizar os seguintes critérios:  

 Assegurar o aproveitamento máximo das infraestruturas existentes nas 

instalações esportivas;  

 Oferecer ótimas condições para os atletas;  

 Garantir consistência, em longo prazo, para reformas e inclusão sociais;  

 Estabelecer o menor tempo de trânsito possível nos deslocamentos dos 

atletas; valorizar a imagem da cidade do Rio de Janeiro;  

 Concentrar as instalações esportivas na mesma área de forma eficiente; e  

 Provocar impactos e legados ambientais e sociais positivos para a cidade 

(BRASIL, 2007a). 

 

 

        Figura 8 – Localização das Regiões das instalações esportivas do Pan 2007 
Fonte: BRASIL (2007a). 
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A localização das regiões das instalações esportivas do Pan-Americano 2007 

foi concentrada no bairro da Barra da Tijuca (região de crescimento natural da 

cidade, onde foram implantadas e agrupadas por regiões, chamadas clusters 26). 

Montaram quatro grupos de instalações: Maracanã, Pão de Açúcar, Deodoro e 

Barra, como podem ser vistos na figura 8. (BRASIL, 2007a). 

Os custos com as obras do Pan-Americano Rio 2007 foram marcadas por 

irregularidades, como desvio de recursos públicos e superfaturamento, 

demonstrando a falta de planejamento na administração de recursos públicos e na 

organização de evento de grande porte. Os recursos foram investidos nos projetos, 

com grandes verbas públicas, não levando em consideração as prioridades em 

projetos de melhoria de vida das pessoas.  

Cita-se como exemplo a construção do Estádio Olímpico João Havelange 

(Engenhão) para o Pan-Americano, que apresentou inicialmente um orçamento de 

R$ 60 milhões e no final da obra apresentou um custo final seis vezes maior do que 

o esperado no valor de R$ 380 milhões, sendo que os gastos com reparos de 

manutenção do estádio foram orçados na época da licitação ao patamar de R$ 400 

mil por mês. Após o evento o estádio durante o ano de 2008 ficou inutilizado, apenas 

em 2009 foi utilizado em dois eventos: Troféu Brasil de Atletismo e o GP 

Internacional.  

No planejamento dos projetos, desde o inicio estavam previstos que os 

aparelhos financiados pelo Ministério do Esporte era para serem utilizados no 

estádio para atender projetos sociais. Contudo, os equipamentos não foram 

disponibilizados para o estádio e a pista continua sem uso. Com o intuito de ter uma 

sustentabilidade, o estádio em 2007 foi transferido para a gestão do Botafogo até o 

ano de 2027, porém, o valor cobrado mensalmente é de R$ 36 mil.  

Em síntese, foram gastos 380 milhões em investimentos que não apresentam 

sustentabilidade. Diante desta problemática o governo arrecada 36 mil mensais para 

amenizar o prejuízo. Cabe ressaltar que todos esses recursos deveriam ser 

investidos em projetos de infraestrutura como, por exemplo, a melhoria dos 

transportes públicos. 

A falta de organização e má administração pública ficaram mais evidentes 

após várias denuncias de desvio dos recursos públicos na organização do Pan-

Americano Rio 2007. Segundo o Ministério Público, o coordenador de segurança do 

Rio-2016 desviou R$ 18 mil, por meio de contratos superfaturados, quando 
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coordenava os serviços de segurança dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio 

de Janeiro. Diante do exposto verifica-se que o governo brasileiro ainda necessita de 

uma gestão que traga eficiência e eficácia no monitoramento e controle da gestão 

pública. 

O Brasil tem uma base de como sediar a Copa do Mundo de 2014; 

considerado como uma estratégia para o desenvolvimento do país, levando em 

consideração que o Mundial agrega valor em todos os lugares onde ocorre, pois 

trazem inúmeras oportunidades, benefícios sociais e econômicos e, sobretudo, a 

projeção do país e das cidades-sede como atrativo turístico, causando efeitos no 

impacto socioeconômico direto e indireto para o desenvolvimento da sociedade.  

Em outubro de 2007, o Brasil foi oficialmente escolhido para realizar a Copa 

do Mundo de 2014, mas, até o término do Mundial, ainda há muito por fazer, pois 

existem várias exigências a serem cumpridas.  

Dentre elas estão os estádios onde as partidas serão disputadas, e que 

deverão apresentar condições satisfatórias aos padrões dos países desenvolvidos 

no que se refere à modernidade, conforto e segurança, entre outros. 

São vários os problemas encontrados na infraestrutura de todas as cidades-

sede, pois precisam de adequação para receber as partidas do Mundial. Os 

modestos estádios brasileiros não atendem as recomendações técnicas da FIFA, 

sendo que todos precisarão de reformas ou terão construção de novas instalações, 

para que possam cumprir os requisitos básicos.  

No planejamento econômico e financeiro apresentam investimentos por 

cidade-sede com os valores estimados de R$ 10.841.550.000 bilhões; o Governo 

Federal colocou à disposição das cidades para a realização de projetos e ações de 

melhorias, bem como os recursos a serem investidos diretamente tanto pelo 

Governo Federal, quanto pelos governos Estadual e Municipal. Verifica-se que o 

valor total previsto nos investimentos das cidades-sede gira em torno de R$ 

27.460.640.068 Bilhões. 
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Quadro 5 - Previsão de aplicação de recursos por cidade-sede 

Fonte: Ministério do Esporte (2012) 
 

A captação dos recursos para a realização da Copa do Mundo de 2014 no 

Brasil ficou distribuído da seguinte forma:  

 Parte dos recursos virá da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

 Os gastos com infraestrutura nas cidades-sede dos jogos: construção de 

estádio, bem como obras em estradas, aeroportos e sistemas de telecomunicações, 

serão por conta do estado e governo federal. 
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Quadro 6 - Previsão de aplicação de recursos por tema das cidades-sede 

Fonte: Ministério do Esporte (2012). 
 

A FIFA anunciou a lista de estádios que irão sediar as partidas do mundial, 

tendo sido selecionadas doze cidades-sede que são: São Paulo, Porto Alegre, 

Curitiba,  Brasília, Rio de Janeiro, Manaus,  Cuiabá, Belo Horizonte, Salvador, 

Fortaleza, Recife e Natal.  

De acordo com o documento “Balanço da Copa abril de 2012 - Investimentos 

nos Estádio das 12 cidades sede no Brasil”, divulgado pelo Ministério do Esporte 

(BRASIL, 2012), os estádios terão investimentos de R$ 6,8 bilhões, com a 

perspectiva de gerar aproximadamente 20 mil empregos diretos.  
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Figura 9 − Balanço da Copa em Abril de 2012 - Investimentos nos Estádio das 12 
cidades sede no Brasil. 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 

Nesse documento, os investimentos nos estádios das 12 cidades-sede no 

Brasil tiveram os recursos captados e distribuídos por fontes da seguinte forma: 

Privado 20%, Público 39% e parte privada/pública 41%.  

No total dos investimentos das 12 cidades-sede o Governo Federal 

apresentou um valor previsto de R$ 6.778,2 Milhões.  

De acordo com a FIFA os gastos em estádio para sediar um evento esportivo, 

no qual a justificativa gira em torno da estimativa de 500.000 turistas em um mês de 

jogos (–) 10% do total de turistas que o Brasil recebe em um ano inteiro e que 

visitarão as cidades-sede onde os jogos serão realizados. As experiências 

internacionais apontam os seguintes dados: 

 Em 1994, os EUA receberam 400.000 turistas. 

 Em 1998 na França, 500.000. 

 Em 2002 no Japão, 400.000.  

 Em 2006 na Alemanha, 2 milhões de turistas, em função da sua localização 

geográfica (centro da Europa).  

 Em 2010 na África do Sul, 310.000. (apresentando o mais baixo do 

estimado 450.000 turistas). 
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Outro fator que deve ser levado em consideração é a divulgação da imagem 

do Brasil, pois se busca, de forma organizada, trabalhar as oportunidades 

potencializadas pela Copa do Mundo de 2014.  

Desta forma parte-se do pressuposto, de que esse evento  irá expor e 

promover o Brasil projetando-o para o mundo de forma positiva. Para tanto, busca-

se implementar um projeto que tenha como objetivo unificar mensagens, 

considerando-o um processo fundamental e que potencializa o impacto da promoção 

garantindo a legitimidade e proporcionando um legado claro da imagem do país. 

 Nesse sentido, foi criado o Plano de Promoção do Brasil, que prevê o 

“desenvolvimento da estratégia promocional”, levando em consideração os três 

eixos: as relações turísticas, comerciais e socioculturais existentes e potenciais, 

parceiros estratégicos para o país, como mostra a Figura 9. 

 

 

Figura 10 − Desenvolvimento da Estratégia de Promoção do Brasil para Copa 2014 
Fonte: Lançamento da Chamada Pública no Diário Oficial da União e no Portal Oficial da Copa (2012)  

 

Este projeto foi criado em conformidade com estudos realizados, tomando 

como base as edições anteriores da Copa do Mundo. Neste projeto existem 

variações nos momentos da promoção do país, diferentes estágios, exigindo ações 

diferenciadas para cada fase.  
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 O desenvolvimento da estratégia de promoção foi dividido em cinco fases, 

relacionadas a cada ano e focadas no público nacional e no público internacional: 

organização/transformação, atração, ativação, emoção, legado.  

Assim, a Copa do Mundo de 2014 não trata apenas de investimento em 

estrutura física, mas, também, de trabalhar a imagem do país, projetando-o de forma 

positiva para o mundo. 
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4. METODOLOGIA E TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

Este tópico apresenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, 

com os critérios adotados para a definição do objeto da pesquisa e a trajetória 

percorrida para chegar às informações e aos resultados. 

A pesquisa cientifica representa uma atividade que se propõe à solução de 

problemas, por meio de processos científicos. A “pesquisa científica é um conjunto 

de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos 

científicos”. (ANDRADE, 2001, p.22). 

A pesquisa científica é um produto de uma investigação, cujo objetivo 
é resolver problemas e solucionar dúvidas, mediante a utilização de 
procedimentos científicos. A investigação é a composição do ato de 
estudar, observar e experimentar os fenômenos. (BARROS; 
LEHFELD, 1997, p.18).  

A investigação cientifica está correlacionada com os procedimentos 

metodológicos, pois estes irão dar condições para a sua realização por meio de 

estudo, observação, experimentação dos fenômenos escolhidos como objetos da 

pesquisa cientifica.  

Pesquisa pode ser considerada um procedimento formal, com 
método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico 
e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 
descobrir verdades parciais (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 43). 

 A pesquisa cientifica tem por finalidade explicar os fenômenos do mundo 

existencial, bem como verificar por que e como esses fenômenos ocorrem. Estudar a 

função e estrutura, mas principalmente compreender as mudanças provocadas por 

esse fenômeno e verificar até onde esses fenômenos podem ser controlados e quais 

as influências que podem sofrer (SEVERINO 2007, p. 102).  

Isto porque os fenômenos são representados por situações ligadas à 

pesquisa como, por exemplo, as dia a dia, nas ações mais corriqueiras, no 

desenvolvimento da ciência, no avanço tecnológico, no progresso intelectual de um 

individuo, no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
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A ciência utiliza-se de um método que lhe é próprio, o método 
científico, elemento fundamental do processo do conhecimento 
realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso comum, 
mas também das demais modalidades de expressão da subjetividade 
humana, como a filosofia, a arte, a religião. Trata-se de um conjunto 
de procedimentos lógicos e técnicas operacionais que permitem o 
acesso a relações causais constantes entre os fenômenos. 
(SEVERINO, 2007, p.102). 

Diante do exposto verifica-se a importância para o desenvolvimento 

acadêmico da “pesquisa cientifica”, pois utiliza de métodos com a finalidade de 

nortear o processo investigativo.  

O estudo dos fatos e das relações está relacionado com a pesquisa empírica, 

tratada por Demo (2000, p. 22), quando enfatiza que “os fatos dependem do 

referencial teórico de forma a facilitar a aproximação da prática”.   

Na metodologia deve ficar evidente a estratégia de ação a ser adotada para a 

realização da pesquisa. O tipo de pesquisa que será realizada, sua conceituação e 

justificativa à luz da investigação específica. Portanto, se faz necessário à 

evidenciação do tipo de pesquisa quanto aos fins, que neste caso é tanto 

exploratória quanto descritiva.  

É exploratória porque é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado e, por ter uma natureza de sondagem, não comporta 

hipótese, mas que poderá surgir durante ou ao final da pesquisa. 

É descritiva porque expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, podendo também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza.  

A pesquisa do tipo exploratória é definida por Severino (2007, p.123) como 

aquela que “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 

deste objeto”.  

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 
Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de 
exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as 
formas de pesquisas bibliográficas e estudo de caso.  (SILVA; 
MENEZES, 2001, p.21) 
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 A pesquisa exploratório-descritiva se propõe a analisar a essência das 

informações e, conforme Gil (2007) se relaciona com variáveis que vão além de 

simples identificação, objetivando o estudo das características de um grupo.  

Procura observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos 
ou fenômenos (variáveis), sem que o pesquisador interfira neles ou 
os manipule. Este tipo de pesquisa tem como objetivo fundamental a 
descrição das características de determinada população ou 
fenômeno. Ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, 
isto é, aquelas que visam estudar as características de um grupo: 
sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, 
estado de saúde física e mental, e outros. Procura descobrir, com a 
precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 
relação e conexão com os outros, sua natureza e características. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.52) 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa analisa: 

- A pesquisa bibliográfica com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas e outros. Material esse que pode ser de fonte primária 

(obras ou textos originais, informações de primeira mão) ou secundária (literatura a 

respeito de fontes primárias, isto é de obras que interpretam e analisam fontes 

primárias). 

- A análise e investigação documental é realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com 

pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, 

balancetes, comunicações, filmes, fotografias, videoteipe, disquetes, diários, cartas e 

outros. 

 

No estudo de caso é possível buscar os dados relevantes e convenientes 

obtidos por meio da experiência, da vivência, estratégia de pesquisa e que se 

consiste em um método abrangente (YIN, 2005).  

O estudo de caso, segundo Yin: 

Permite uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos 
de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores (YIN, 2005, p. 20). 

O estudo de caso apresenta características que favorecem um conhecimento 

profundo, amplo e detalhado dos objetos que apresentam procedimentos 

metodológicos, pois exige uma flexibilidade nos planejamentos até a análise dos 
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resultados. Desta forma, se faz necessário a capacidade de observação, equilíbrio 

intelectual e, principalmente, cuidado para não generalizar os resultados. 

4.1. Protocolo para o Estudo de Caso  

Yin (2005, p.92) afirma que “o protocolo é uma das táticas principais para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o 

pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso único”. 

O autor enfatiza que o protocolo é parte fundamental para o pesquisador no 

desenvolvimento do processo do estudo de caso trazendo para discussão o tema do 

estudo de caso. 

Por conta da elaboração do protocolo tornasse obrigatório discorrer 

antecipadamente de alguns problemas. Desta forma fazendo a complementação dos 

relatórios do estudo de caso. 

Ainda Yin (2005, p. 93) o protocolo de estudo de caso de conter as seguintes 

sessões: uma visão geral do estudo de caso, procedimento de campo, questões do 

estudo de caso e o guia para o relatório do estudo de caso. 

A partir dessas diretrizes, será abordado neste trabalho cada um desses 

tópicos a seguir, possibilitando o tratamento de todos os procedimentos em várias 

fases da pesquisa. Desta forma permitirá a evidencia de forma lógica na realização 

do estudo caso.   

4.1.1. Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

Este tópico pretende tratar de forma sucinta os objetivos do trabalho 

discorrendo sobre o ambiente onde ocorre o estudo de caso, conforme foi 

explicitado no capitulo introdutório, apresentando a proposta de pesquisa, bem como 

os seus aspectos explorados no estudo de caso para que se concretize essa 

proposta.   

Desta forma foi escolhido um caso único à copa de 2014 cidade-sede em 

Cuiabá-MT na SECOPA, abordando os aspectos relevantes do gerenciamento de 

projeto: planejamento, execução e controle.  

Segundo Yin (2005, p.63) trata desse aspecto da seguinte forma: 
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Um dos funcionamentos lógicos para escolha de um caso único é o 
caso representativo ou típico. Aqui o objetivo é capturar as 
circunstancias e condições de uma situação lugar-comum ou do dia-
a-dia. O estudo de caso pode representar um projeto típico entre 
muitos projetos diferentes, uma empresa de manufatura considerada 
típica entre muitas outras empresas de manufatura no mesmo setor 
industrial... Parte-se do principio de que as lições que se aprendem 
desses casos fornecem muitas informações sobre as experiências da 
pessoa ou instituição usual.  

Para o levantamento de dados e identificação do objeto de estudo são 

utilizados dados secundários, da base de dados da Secretária da Copa (SECOPA) 

da cidade-sede de Cuiabá - Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso, 

FIFA, INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), GECOPA 

(Grupo Executivo da Copa), para obtenção de informações relativas ao 

Planejamento, Execução e Controle na gestão dos projetos da cidade-sede da Copa 

do Mundo de 2014, em Cuiabá-MT, sob a ótica do impacto no socioeconômico.  

As informações estão disponibilizadas no site “Copa no Pantanal 2014” e, por 

meio delas, foi possível identificar o gerenciamento dos projetos, bem como a Matriz 

de Responsabilidades das Câmaras Temáticas, mas, principalmente o Ciclo de 

Planejamento dos Projetos de Mobilidade Urbana, Estádios, Aeroportos.  

Diante da identificação do Plano Diretor da Copa em Cuiabá-MT, se fez 

necessário o acompanhamento na execução e controle dos projetos, apresentando 

valores consolidados na infraestrutura da cidade-sede Cuiabá-MT, conforme é 

apresentado na Figura 11.  

 

Figura 11 – Balanço 2012 - Copa do Mundo 2014 – Três Projetos da Cidade-sede 
Cuiabá-MT 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 
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A relação foi feita considerando: 

- O total de projetos exigidos pela FIFA para a cidade-sede Cuiabá-MT para 

sediar a Copa de 2014, sendo avaliado o desempenho do processo de gestão no 

setor público entre o ano de 2009 a 2012. 

- Os valores consolidados nos aspectos dos processos de execução dos 

projetos que envolvem o total de empreendimento, investimento total, financiamento 

federal, recurso local e recurso federal aplicado na infraestrutura de Cuiabá-MT. 

- As instituições envolvidas no financiamento dos projetos que são de grande 

relevância para o estudo de caso, principalmente na compreensão do processo de 

gestão financeira e gerenciamento dos projetos em Cuiabá-MT. 

 No aspecto estudado, foram considerados os objetivos da pesquisa, que 

devem identificar o planejamento, execução e controle na gestão dos projetos da 

Copa do Mundo de 2014, na cidade-sede de Cuiabá-MT, sob a ótica do impacto no 

desenvolvimento socioeconômico.  

A estrutura e aplicabilidade do planejamento, execução e controle do setor 

público proporcionarão garantias governamentais para os investidores nas 

aplicações dos recursos nos projetos, através dos ambientes regulatórios, pois é 

uma exigência dos organizadores, representando Marcos Legais como a Lei Geral 

da Copa e a Lei de Responsabilidade Fiscal, subsidiando a transparência nos 

gerenciamentos dos projetos, dos quais faz parte o ciclo de planejamento da 

Mobilidade Urbana, Estádios, Aeroportos.  

A execução dos projetos envolve a fase de controle e monitoramento, 

permitindo uma análise dos desafios e oportunidades, bem como a responsabilidade 

social e a sustentabilidade, impactando no desenvolvimento socioeconômico de 

forma direta e indireta, decorrentes dos projetos da Copa 2014. 

Os projetos da Copa do Mundo de 2014 têm características de desempenho, 

modernidade, comodidade e sustentabilidade, exigidos pela instituição organizadora 

do megaevento esportivo, a FIFA.  Com base nisso, a cidade-sede precisa se 

adequar ao padrão das estruturas modernas para atender a demanda da população 

que irá participar dos jogos esportivos.  

Todos os projetos da copa de 2014 em Cuiabá-MT são planejados, 

executados, controlados e monitorados pela FIFA, Governo Federal, Governo 

Estadual e SECOPA, por meio de fiscalização in loco e pelas publicações dos 

demonstrativos econômicos e financeiros pelo Portal da Transparência.   
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Toda essa ação impacta direta e indiretamente no desenvolvimento 

socioeconômico do Estado de Mato Grosso, por seus desafios e oportunidades, 

como mostra a Figura 12. 

 

 

 
Figura 12 − Impactos econômicos diretos da Copa de 2014 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2010) 
 

De acordo com o Ministério do Esporte, o megaevento esportivo é fonte 

geradora de oportunidades com impactos diretos na economia da cidade-sede, em 

decorrência da execução dos projetos mobilidade urbanos, estádio, aeroporto 

(materiais, mão de obra, serviço), e outros, que afetam diretamente o PIB 

refletindo na economia do Estado.  (BRASIL, 2010). 
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Figura 13 − Impactos econômicos indiretos da Copa de 2014 
Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2010) 

 

Ainda o Ministério do Esporte, enfatiza que a Copa do Mundo impacta de 

forma indireta na economia da cidade-sede, em decorrência da execução dos 

projetos de mobilidade urbana, estádio, aeroporto (valorização imobiliária, 

valorização comercial, incremento de uso), e outros, que afetam indiretamente o 

PIB refletindo na economia do Estado. (BRASIL, 2010).  

Todo esse processo de mudança exigirá do Governo do Estado de Mato 

Grosso significativas modificações na infraestrutura e, consequentemente, refletirá 

no impacto social. Como exemplos deste efeito destacam-se: a desapropriação, a 

saúde, a infraestrutura moderna, a segurança e a educação. Isto, visando a 

qualificação que atenda a demanda de mão de obra, criando programas e cursos de 

capacitação que já estão sendo oferecidos pelo Governo do Estado e até por 

empresas que precisam de trabalhadores. 
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4.1.2. Procedimentos de Campo para Coleta de Dados  

O procedimento de coleta de dados no estudo de caso visa estudar os seus 

eventos dentro de seu contexto na vida real. Por essa razão, o estudo de caso 

apresenta diferença com relação a outros tipos de pesquisa. Em se tratando dos 

dados, a coleta pode ser realizada por pessoas ou instituições, bem como o seu 

ambiente em situações do cotidiano. Isso não implica em situações com laboratório, 

bibliotecas, ou questionários rígidos, ou seja, não permite ao pesquisador controlar o 

ambiente. Diante disso, o pesquisador aprende a integrar os acontecimentos do 

mundo real, bem como a necessidade elaborada para a coleta dos dados.  

Yin (2005, p.97) afirma que: 

As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes 
distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 
direta, observação participante e artefatos físicos (...). Além da 
atenção que se dá a essas fontes em particular, alguns princípios 
predominantes são importantes para o trabalho de coleta de dados 
na realização dos estudos de caso (...) como, criar várias fontes de 
evidências que convergem às mesmas descobertas, manter um 
banco de dados para o estudo de caso e criar um encadeamento de 
evidências, ligando as questões feitas, aos dados coletados e as 
conclusões a que se chegou.  

Diante do exposto o sujeito de pesquisa selecionado para o Estudo de Caso é 

a Secretaria da Copa 2014 – SECOPA, do governo do Estado-MT/Cuiabá.  

Os veículos utilizados para identificar as informações, a principio, são: 

 Pesquisas em sites das instituições selecionadas.  

 Para as informações que não foram obtidas através de informações 

secundárias, foi feito um roteiro para entrevista com o secretário da SECOPA 

Cuiabá-MT e das instituições selecionadas. 

  O roteiro para entrevistas tem questões subjetivas, que são consideradas 

norteadoras para o atingimento dos objetivos da pesquisa, com o intuito de obter 

resultados que representem a realidade no desenvolvimento regional. 

Este roteiro para entrevista possui questões abertas, que podem ser 

complementadas e explicadas, através de pesquisa documental concedida pelo 

governo estadual e federal, o que permite que as informações sejam avaliadas de 

forma tanto quantitativa quanto qualitativa.  
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As informações foram identificadas por meio de dados primários e 

secundários, ou seja, primários pelas entrevistas e secundários com informações 

disponíveis nos sites das instituições selecionadas. 

Após a coleta das informações nos sites das instituições, deu-se início ao 

processo de autorização para coleta de dados na SECOPA para o Estudo de Caso 

e, para tanto, se fez necessário assinar um contrato “Termo de Compromisso e 

Responsabilidade” com as informações obtidas na Secretária do Estado de MT, 

conforme consta em apêndice. 

 Posteriormente, foi feito contato com os Secretários da SECOPA-MT, 

solicitando a colaboração na entrevista embasada roteiro (questionário). O envio das 

solicitações ocorreu por meio de protocolo nº16892/2012 datado de 12/01/2012; 

n°472281/2012 datado de 04/09/2012 e nº492697/2012 datado de 17/09/2012 na 

Secretária Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 20- SECOPA, bem como por e-

mail que ocorreu em 12 de janeiro de 2012. Entre os dias 31 de janeiro e 01 de 

fevereiro de 2012 foram feitos os contatos junto aos secretários da SECOPA-MT.  

4.1.2.1. Levantamento Bibliográfico  

Em se tratando de pesquisa bibliográfica, esta se apresenta como um estudo 

sistematizado, desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas e outros.  

Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas 

pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode ser de fonte primária ou 

secundária. Fonte primária são obras ou textos originais, informações de primeira 

mão. Fonte secundária constitui-se da literatura a respeito de fontes primárias, isto é 

de obras que interpretam e analisam fontes primárias. 

Severino (2007, pág. 122) discorre sobre a pesquisa bibliografia afirmando 

que: 

Utiliza-se de dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 
partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. 
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Assim, o levantamento bibliográfico representa o contato direto do 

pesquisador com tudo aquilo que foi escrito em conformidade com o assunto, 

permitindo ao pesquisador uma analise e criando meios para solucionar problemas. 

Marconi e Lakatos (2009, p.44) afirmam que: 

Tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo (documento 
direto) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da 
questão que se propôs analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica 
pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de 
todas as pesquisas cientificas.  

Nesse sentido, a revisão da literatura sobre Planejamento, Execução e 

Controle no setor público, permitiu uma base de conhecimento prévio, considerado 

relevante para a realização do estudo de caso, proporcionando uma melhor 

definição do problema de pesquisa, para o aprimoramento e entendimento das 

questões teóricas que envolvem o assunto em questão.     

4.1.2.2. Realização da Entrevista com o Secretário de Infraestrutura da 
SECOPA-MT 

A entrevista foi realizada in loco e gravada, seguindo um roteiro que foi 

realizado com o Secretário Adjunto de Infraestrutura e Desapropriação em exercício, 

de acordo com Portaria 055/2012, da Secretaria Extraordinária da Copa (SECOPA) 

em Mato Grosso, o Sr. Agripino Bonilha Filho (Economista e Assessor Especial). A 

entrevista foi realizada em 25 de setembro de 2012. Cabe ressaltar a importância da 

entrevista com o Sr. Bonilha, pois este foi uns dos fundadores da extinta AGECOPA, 

substituída pela atual SECOPA e contribuiu significativamente na coleta de dados 

para o desenvolvimento deste trabalho. Outro fator de grande relevância e 

contribuição para este trabalho foi a realização de um estudo que o Sr. Bonilha fez 

na África do Sul para o governo do estado de Mato Grosso; o estado nomeou um 

grupo de representantes do Governo do Estado e empresários para conhecer e 

estudar o planejamento estratégico no Pré-Copa da África do Sul de 2010. 

O Roteiro utilizado na entrevista (Apêndice 1) foi dividido em duas partes, 

sendo que na primeira trabalhou-se o perfil do entrevistado, contendo cinco 

questões. A segunda parte ficou reservada para o roteiro da entrevista, que foi 

dividido em vinte e três questões, considerando os objetivos e a forma de 

identificação das respostas. 
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O Quadro 7 apresenta os tópicos do roteiro para entrevista atendendo ao 

objetivos do estudo. 

TÓPICO Roteiro para Entrevista 
PARTE I PERFIL DO ENTREVISTADO 

1 Idade 
2 Tempo de trabalho na Secretaria 
3 Graduação que cursou e onde 
4 Pós-Graduação - Especialização ou MBA que cursou e onde 
5 Outros cursos feitos para aperfeiçoamento 

PARTE II ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

1 
De que forma as experiências anteriores, como a Copa na Alemanha (2006) e 
África do Sul (2010), contribuíram para o Planejamento Estratégico do Governo 
do Estado de Mato Grosso? 

2 Em que consiste o Plano Diretor da Copa para a cidade-sede de Cuiabá-MT? 
3 Como foi estruturada a captação dos recursos para os Investimentos nos 

Projetos para Cuiabá-MT? 
4 Qual a estrutura do Planejamento, Execução e Controle dos projetos para a 

Copa do Mundo de 2014? 
5 De que forma o Governo do Estado do Mato Grosso, controla e monitora as 

obras? 
6 Quais das obras que constam no projeto citado no Plano Diretor, estão em fase 

terminal ou finalizadas? 
7 Todos os Projetos de Cuiabá-MT apresentam sustentabilidade, conforme a 

exigência da FIFA? 
8 Qual a Responsabilidade Socioambiental dos projetos da Copa do Mundo em 

Cuiabá-MT?  
9 Quais são os Riscos e Condicionantes dos Projetos de Cuiabá-MT?  

10 Quais são os obstáculos na execução das Obras?   
11 Quais são os imponderáveis fatores externos que o Governo deve levar em 

consideração? 
12 O que contempla os desafios e oportunidades com a Copa do Mundo em Mato 

Grosso?  
13 Como potencializar os efeitos positivos da Copa do Mundo em Cuiabá-MT?  

14 No ambiente regulatório, o que contempla a Lei Geral da Copa e as exigências 
dos organizadores?  

15 De que forma a Lei de Responsabilidade Fiscal influencia na gestão dos 
projetos? 

16 De que forma o Governo do Estado de Mato Grosso, está trabalhando o 
Capital Humano? 

17 Qual é a gestão de imagem do governo do Estado de Mato Grosso, 
considerando que o ganho de imagem pode ser maior do que o financeiro. 

18 Qual o impacto socioeconômico em Mato Grosso com a Copa do Mundo de 
2014? 

19 Microeconomia e impacto social: de que forma as microempresas serão 
beneficiadas? 

20 Quais os efeitos dos Impactos socioeconômicos diretos e indiretos?  
21 Qual é a perspectiva do Governo do Estado com o legado?  
22 Qual a perspectiva do legado? 
23 O Legado da Copa poderá ser Físico, Institucional e Social? 

Quadro 7 − Roteiro para entrevista realizado na Secretaria da Copa (SECOPA) do 
Governo do Estado de Mato Grosso 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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As questões foram elaboradas considerando o objetivo geral do estudo, que 

é: identificar o Planejamento, Execução e Controle na gestão dos projetos da Copa 

do Mundo de 2014, na cidade-sede de Cuiabá-MT, sob a ótica do impacto no 

desenvolvimento socioeconômico.  

Por fim, procurou-se realizar no momento do desenvolvimento do estudo de 

caso uma sequencia lógica das ideias com a coleta de dados, citando os 

documentos que foram pesquisados, bem como as informações obtidas no processo 

da realização da entrevista. 

4.1.2.3. Realização de Análise Documental 

Yin (2005, p.112) detalha sobre a realização de analise documental nos 

seguintes aspectos: 

Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é 
corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes. Em 
primeiro lugar, os documentos são úteis na hora de verificar a grafia 
correta e os cargos, ou nomes de organizações que podem ter sido 
mencionados na entrevista. Segundo, os documentos podem 
fornecer outros detalhes específicos para corroborar as informações 
obtidas através de outras fontes. Se uma prova documental for 
contraditória em vez de corroborante, você precisa perseguir o 
problema, investigando mais detalhadamente tópico. Em terceiro 
lugar, você pode fazer inferências a partir do documento.  

Foram avaliados balanços econômicos e financeiros, planilha de custos, 

relatórios de acompanhamento de desempenho com os principais indicadores no 

planejamento, execução e controle da SECOPA-MT no gerenciamento de projetos.   

Para a realização de análise documental foi avaliada a documentação da 

SECOPA-MT, que contribuiu, sobremaneira, com o trabalho como o Manual do 

SIGEP-MT, que detalha a metodologia de gerenciamento de projeto que foi 

embasado no modelo PMBOK. Este manual detalha as fases do gerenciamento, 

identificação cada projeto, bem como o escopo, tempo, custo, qualidade e risco.  

A análise documental serviu de diretriz para outra análise, a de 

gerenciamento de projetos no setor público. Do documento também foram obtidos 

as figuras, gráficos, tabelas, quadros, ilustrações, bem como a descrição de 

conceitos importantes ao trabalho, aliados às informações obtidas nas entrevistas.    
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4.1.2.4. Observação Não Participante 

Severino (2007, p. 125) explicita que a observação não participante de acordo 

é o procedimento que permite acesso ao fenômeno estudado. Significando assim, 

etapa imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa.  

Assim, a observação pode ser simples ou participante. Na simples, é aquela 

que o pesquisador se mantém certo distanciamento do grupo ou da situação que 

tenciona estudar; é um espectador não interativo. Já na participante, está engajado 

ou se engaja na vida do grupo ou na situação; é um ator ou um expectador 

interativo. 

Para Gil (2009, p.16) um dos métodos mais utilizados nas ciências sociais é o 

método observacional apesar de ter um histórico antigo pode ser utilizado como um 

método moderno, pois possibilita um elevado grau de precisão nas ciências sociais. 

Ainda Gil (2009, p.16) faz uma comparação entre o método observacional e o 

experimental. No método observacional se aplica a observação, ao passo que segue 

o estudo de caso, observa o que realmente acontece ou aconteceu. Já no método 

experimental se trata dos experimentos, em que o cientista providencia a ocorrência 

dos fatos experimentais. 

Neste estudo de caso, foi utilizado o método de observação direta não 

participante, em que o pesquisador é apenas observador passivo. Neste caso não 

assume funções no estudo de caso, se for diferente deste conceito representaria um 

método de observação participante.  

Cabe ressaltar que no processo de observação, bem como na realização da 

visita de campo ao local de estudo de caso foi possível encontrar comportamentos e 

condições ambientais importantes, servindo como fonte de evidências em um estudo 

de caso à observação.  

Diante do Exposto são utilizadas técnicas complementares à entrevista, de 

coleta de material documental, a observação do sistema de gerenciamento de 

projetos-SIGEP, permitindo a análise dos relatórios financeiros, bem como análise 

dos gráficos no gerenciamento dos projetos em diversas fases do projeto como: 

Iniciação do projeto, planejamento, execução, monitoramento e controle e a de 

finalização (encerramento).   
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 4.1.2.5. Análise e Interpretação dos Dados 

Na análise e interpretação dos dados é realizada a finalização do processo de 

coleta dados e observação dos processos. Desta forma permitiu ao pesquisador 

realizar a avaliação do material, buscando sempre uma ligação das ideias, 

permitindo, assim, comparar o resultado do estudo de caso com os conceitos e 

teorias pesquisadas principalmente no levantamento bibliográfico. 

Yin (2005, p.140) defende que a estratégia analítica é embasada nas 

preposições teóricas que levaram ao estudo de caso, permitindo a reflexão do 

conjunto de questões da pesquisa, bem como as revisões da literatura de acordo 

com o assunto em questão. Diante do exposto a pesquisa utilizou essa diretriz, 

adotando técnicas de adequação ao padrão que compara ao padrão empírico com 

outro teórico, neste contexto envolve variáveis excludentes. 

Embasando-se nessas premissas, o estudo tratou no capitulo 2 o referencial 

teórico, sendo que as informações, ali tratadas serviram como diretrizes e 

fundamentos para o estudo de caso. 

Para analisar o planejamento, execução e controle dos projetos da SECOPA-

MT, baseou-se o estudo no sistema de gerenciamento de projetos do PMBOK, que 

serviu de diretriz para a criação do sistema de gerenciamento de projetos-SIGEP de 

Cuiabá-MT.  Por essa razão, as informações obtidas na entrevista com o secretário 

da SECOPA, veio dar sustentabilidade e confirmar os processos de gerenciamento 

dos Projetos.      

4.1.3. Questões do Estudo de Caso 

Yin (2005, p.99) afirma que: 

O ponto central do protocolo é um conjunto de questões substantivas 
que refletem sua linha real de investigação. (...) As questões do 
protocolo são, em essência, os lembretes que você deverá utilizar 
para lembrar-se das informações que precisam ser coletadas e o 
motivo para coletá-las (...) O objetivo principal dessas questões é 
manter o pesquisador na pista certa à medida que a coleta avança. 
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Assim, os objetivos específicos da pesquisa no capitulo 1 foram a base para o 

desenvolvimento do plano de coleta de informações no campo, permitindo um 

alinhamento no decorrer do processo. 

Ainda Yin (2005, p.99) enfatiza que “cada questão deve vir acompanhada de 

uma lista de fontes prováveis de evidencias. Tais fontes podem excluir os nomes de 

cada entrevistador, os documentos ou observações.”       

Diante disso, foram definidos como principais fontes para as respostas dos 

objetivos específicos da pesquisa: identificar as estruturas e aplicabilidade do 

gerenciamento de projetos no setor público; conhecer o Plano diretor dos Projetos 

da Copa do Mundo de 2014 da cidade-sede de Cuiabá-MT; verificar o 

Monitoramento, Controle e Transparência na execução dos projetos, analisar a 

Gestão de Projetos com os riscos e condicionantes, levantar dados sobre os 

desafios e oportunidades na gestão dos projetos, verificar o impacto socioeconômico 

direto e indireto com a execução dos projetos.  

Para as respostas foram encontradas evidências na entrevista com o 

secretário de infraestrutura da SECOPA-MT, permitindo entender as técnicas 

utilizadas no gerenciamento de projetos, bem como a análise documental que junto 

com a entrevista serviram de base para um diagnóstico para gestão no 

planejamento, execução e controle dos projetos para a copa de 2014 em Cuiabá-

MT. 

4.1.4. Guia para o Relatório do Estudo de Caso 

Yin (2005, p. 102) explicita a necessidade de manter no protocolo um 

esquema básico do relatório do estudo de caso. Da pesquisa acadêmica para o 

projeto de pesquisa da dissertação se resultou no capitulo 1, 2 e 3 do referencial 

teórico. Após isso é que começa o processo de coleta de dados. O capitulo 4 ficou 

reservado para o protocolo que norteou e serviu de guia para o estudo de caso. 

Por fim, no capitulo 5 a seguir aborda-se o relatório do estudo de caso, bem 

como a análise dos resultados obtidos, por meio de uma entrevista com o Secretário 

Adjunto de Infraestrutura e Desapropriação em exercício da Secretaria 

Extraordinária da Copa (SECOPA) em Mato Grosso, o Sr. Agripino Bonilha Filho 

(Economista e Assessor Especial).  



85 
 

5. ESTUDO DE CASO - PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE 
NA GESTÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DE 2014 EM 
CUIABÁ-MT 

O estudo de caso foi reservado para abordar o tema que representa a grande 

oportunidade do Brasil e, consequentemente, para as doze cidades-sede, dentre 

elas “Cuiabá MT”, que irá sediar quatro partidas de jogo da “Copa do Mundo de 

2014”. Para tanto, a cidade teve que demonstrar para o Brasil e para o mundo a sua 

potência, bem como a competência e desenvolvimento regional, por meio de uma 

boa gestão pública no planejamento, execução e controle nos projetos da Copa do 

Mundo de 2014. 

Partindo desta premissa busca-se identificar a gestão de projetos que serve 

de ferramenta de diagnóstico, com foco em análise da execução, controles e 

monitoramento, assegurando de forma eficaz a tomada de decisão adequada e 

tempestiva.  

Considerando que a gestão do recurso público para execução dos projetos da 

Copa, traga a transparência dos investimentos, certamente haverá geração de 

confiabilidade e credibilidade para que os investidores possam participar de forma 

significativa nos projetos da Copa do Mundo de 2014.  

A sociedade cuiabana poderá aproveitar, da melhor maneira, essas 

oportunidades de negócios, que apresenta vários canais de oportunidades, dentre 

elas destacam-se: 

 Construção Civil (obras de infraestrutura com recursos públicos e 

privados, como a construção de novos hotéis). 

 Indústria (produção de souvenirs, embalagens, entre outras). 

 Comércio e serviços (desde a produção e venda de souvenirs 

relacionadas ao evento).  

 Os produtos consumidos pelos turistas, incluindo o artesanato e serviços 

como o de tradução e realização de eventos durante a Copa do Mundo. 

  Turismo (hotéis, bares e restaurantes, transporte, entre outros).  
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Nesse sentido, o impacto econômico e financeiro, dos grandes investimentos, 

está em apresentar as oportunidades e mudanças no desenvolvimento regional. 

Para que se possa aprofundar no estudo de caso se faz necessário conhecer, 

no próximo tópico, uma das cidades-sede da copa do mundo de 2014, Cuiabá-MT, 

apresentando um breve histórico, suas características e o seu povo e, na sequência, 

identificando o plano diretor do governo do Estado de Mato Grosso. 

5.1. A Copa do Mundo de 2014 e a Cidade-Sede Cuiabá-MT  

A Copa do Mundo da FIFA é realizada a cada quatro anos, por meio de uma 

disputa entre as melhores seleções do mundo, mobilizando bilhões de pessoas com 

suas culturas de diferentes lugares de todo o mundo. Nesta competição são 

deixadas para trás as diferenças, em função da mistura dos povos dos mais distintos 

países, na realização dos jogos que ocorrem nas cidades-sede durante os 90 

minutos de uma partida. 

O Brasil iniciou um abrangente esforço nacional, visando apresentar um 

trabalho de planejamento e execução de empreendimentos estratégicos, que 

desencadeou um processo de desenvolvimento que vai além de qualquer parâmetro 

esportivo.  

Em maio de 2007 a FIFA selecionou as 12 cidades-sede, que ganharam mais 

visibilidade na mídia, em função da apresentação dos projetos, que atualmente 

estão em execução, principalmente os estádios em que ocorrerão os jogos, uma vez 

que estes estão sendo modernizados ou reconstruídos.  

Cabe ressaltar que paralelamente a este jogo, muito mais está sendo feito em 

beneficio da população, pois se observa que o Governo Federal tem como principal 

objetivo coordenar um programa de investimento que transformará algumas das 

capitais mais importantes do país, afetando todas as regiões: Belo Horizonte, 

Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo.  

Desta forma, qualquer que seja o resultado da Copa ficará um relevante 

legado em infraestrutura que levaria anos para ser concretizado ou talvez nunca 

fosse realizado. Acredita-se que outro fator considerado impactante, é que toda a 

mobilização para a execução dos projetos da Copa de 2014, reflete na criação de 



87 
 

emprego e renda, bem como a promoção da imagem do país e das cidades-sede 

em escala global. 

Diante do contexto acredita-se que seja de grande relevância a Copa do 

Mundo de 2014 para o Brasil e, consequentemente, para as cidades-sede, por conta 

dos efeitos multiplicadores no desenvolvimento do país.   

Este trabalho se limita em tratar o estudo de caso apenas na cidade-sede de 

Cuiabá MT, e, para tanto, busca-se a compreensão da sua história, suas 

características e de seu povo e apresenta-se o Plano Diretor da Copa de 2014, do 

Governo do Estado de Mato Grosso. 

5.1.1. História de Cuiabá, Características e seu Povo  

Dentre as 12 capitais dos estados do Brasil e selecionadas para sediar a 

Copa do Mundo de 2014 está Cuiabá, a capital e maior cidade do Estado do Mato 

Grosso, representando a Copa no pantanal. O município está situado na margem 

esquerda do Rio Cuiabá que a liga com o município de Várzea Grande.  

De acordo com o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população de Cuiabá era de 556.298 habitantes, 

enquanto que atualmente a população ultrapassa os 800 mil habitantes.  

Na região metropolitana há 859.130 habitantes e o colar metropolitano possui 

quase 1 milhão de habitantes. A mesorregião possui 1.090.512 habitantes, tornando-

se assim uma pequena metrópole no centro da América do Sul. (SECOPA, 2010).  

 A cidade de Cuiabá-MT foi fundada em 1719. Por conta do fim das jazidas de 

ouro teve sua economia praticamente paralisada e, passou a viver do agronegócio; 

tendo sua população deslocada das minhas para a agricultura e criação de gado. No 

início do século XX, a cidade começou a apresentar um crescimento populacional 

considerado acima da média nacional, atingindo seu auge nas décadas de 1970 e 

1980 devido ao desenvolvimento do agronegócio, à exportação de soja e da carne 

bovina. (SECOPA, 2010).  

Com o tempo isso foi mudando e, atualmente, Cuiabá representa o polo 

industrial, comercial e de serviços do Estado de Mato Grosso, além das funções 

político-administrativas.  
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Na economia, Cuiabá-MT apresenta atualmente, concentração no comércio e 

na indústria. No comércio a representatividade é varejista, constituída por casas de 

gêneros alimentícios, vestuário, eletrodomésticos, de objetos e artigos diversos.  

O setor industrial é representado na sua totalidade pela agroindústria, sendo 

uma boa parte desse setor mantida distante das áreas populosas e localizada no 

Distrito Industrial de Cuiabá (DIICC), criado em 1978. Outra fonte de economia é a 

agricultura, com o cultivo de lavouras de subsistência e hortifrutigranjeiros. 

De acordo com o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município apresentou um PIB de 6,67 bilhões de reais em 2005, respondeu por 

21,99% do total do PIB do Estado de Mato Grosso.  

De acordo com a publicação das Contas Regionais do Brasil de 2005-2009, 

Mato Grosso possui o 14º maior Produto Interno Bruto (PIB) do país. A soma de toda 

produção gerada pelos diversos setores econômicos de Mato Grosso, no ano de 

2009, foi de R$ 51,2 bilhões, contribuindo com 1,8% do PIB nacional. 

Para a Copa de 2014, o governo do Estado de Mato Grosso definiu o seu 

planejamento estratégico, visando o potencial econômico e, principalmente, os 

investimentos elevados na infraestrutura da cidade-sede cuiabana.  

Desta forma apresentou inúmeras mudanças na recém-criada Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVC). 

Dentro do plano de ação do Governo, alguns dos projetos já tinham 

infraestrutura, já estavam prontos e outros em fase de execução da cidade-sede. 

Serão executadas e implantadas nos municípios da RMVC e no seu entorno 

metropolitano os investimentos em mobilidade urbana e transporte público, 

segurança, saúde e lazer. 

Segundo a Secretaria da Copa (SECOPA) do Estado de Mato Grosso, por 

meio de entrevista o Sr. Agripino Bonilha Filho (2012), economista e assessor 

especial do Secretário adjunto de infraestrutura e desapropriação, afirma que as 

principais transformações necessárias à subsede cuiabana param se enquadrar às 

exigências são: 

 A construção de um novo estádio que seja multiuso e amplamente 

moderno. 

 Aeroporto moderno com voos internacionais e  facilitação para um 

escoamento rápido do aeroporto ao estádio. 

 Investimentos na Saúde. 
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 Mobilização urbana, com alargamento de avenidas e ampla sinalização 

bilíngue, túneis e pontes, fiação subterrânea, reasfaltamento, bem como tratamento 

da água e esgoto.  

 Centros hoteleiros e atrações turísticas. 

 Recuperação histórica da cidade.  

 

Em termos de futebol, Mato Grosso apresenta, este ano, o campeonato mato-

grossense 2012 que é composto pelos seguintes times na primeira divisão:  

 Barra do Garça (Barra do Garça)  

 CRAC (Campo Verde) 

 Cuiabá ( Cuiabá) 

 Luverdense (lucas do Rio Verde) 

 Mixto (Cuiabá) 

 Palmeiras (Cuiabá) 

 REC (Rondonopolis) 

 Sorriso (Sorriso)  

 União deRondonopolis ( Rondonopolis) 

 Vila Aurora (Rondonopolis) 

 

No campeonato mato-grossense de 2º divisão 2012  

 Brasil Central (Cuiabá) 

 Cacerense (Cáceres) 

 Operário (Várzea Grande) 

 PEC (Poconé) 

 Primavera (primavera do Leste) 

 Sinop (Sinop) 

 Serra (Tangará da Serra) 

 

O esporte de futebol em Mato Grosso apresenta uma situação financeira 

negativa. A sociedade esportiva Vila Aurora, apresenta dívida de aproximadamente 

R$ 300.000,00. O MT Esporte afirma que a conta a pagar inclui: ações trabalhistas, 

aluguéis de casas para abrigar jogadores, INSS e FGTS, podendo os valores chegar 

a R$ 1 milhão de reais.  
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Cabe ressaltar que os clubes não têm receitas, as bilheterias a cada ano 

diminuem e os clubes encontram dificuldades no apoio por parte do empresariado 

local é pouco e insuficiente para cobrir as despesas.  

Complicando ainda mais a situação dos clubes o Governo do Estado de Mato 

Grosso vetou o repasse de recursos aos clubes. Quanto aos valores pagos pela TV, 

a qual ganha o direito de transmissão ao vivo de alguns jogos do campeonato, de 

acordo com os dirigentes dos clubes não são pagas nem as despesas com 

alimentação. 

Caracteriza, desse modo, a falta de apoio financeiro para os clubes de futebol 

de MT, o que cria uma perspectiva de alguns clubes não participarem mais do 

campeonato, por falta de incentivos e recursos. A diretoria da União Esporte Clube 

se encontra em situação de abandono. O clube Vila Aurora cogita a possibilidade de 

terceirizar o futebol profissional.  

Compreende-se que se não houver uma reversão neste processo, MT poderá 

não ter o clássico Unigrão em 2013. Esse problema financeiro afeta outros clubes 

como: Operário de Várzea Grande (multicampeão estadual), Dom Bosco (campeão 

Matogrossense), Grêmio de Jaciara, Araguaia, Palmeirinhas do Porto (Mato Grosso), 

que passam por dificuldades para se manter, sendo que alguns até ficaram fora do 

campeonato. O problema se resume em recursos financeiros. 

Diante do exposto, o futebol de MT precisa ser reestruturado com a máxima 

urgência, de modo que haja o planejamento e investimentos financeiros, “caso 

contrário o Estado que será uma das Sedes da Copa 2014 poderá chegar ao 

mundial sem o produto final, o futebol”. (MT ESPORTE, 2012).  

Nesse contexto, este trabalho verificou a necessidade de identificar o Plano 

Diretor da Copa de 2014 na cidade-sede de Cuiabá-MT, que segue abordado no 

próximo tópico. 

5.1.2. Apresentação do Plano Diretor da Copa de 2014 para a cidade-sede de 
Cuiabá-MT 

Segundo a empresa de auditoria e consultoria Ernest & Young Terco (2011), 

“o plano diretor deve contemplar a estruturação da governança, dos processos, do 
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orçamento, da coordenação e integração dos projetos, dos compromissos 

contratuais e do planejamento de atividades que deverão ser executadas”.  

Portanto, são inúmeros os desafios enfrentados pela gestão pública no 

planejamento, execução e controle dos projetos da cidade-sede Cuiabá-MT, 

considerando as inúmeras atividades que estão relacionadas às exigências da Copa 

do Mundo. Para tanto, se faz necessária uma boa prática da administração no setor 

público, envolvendo a adoção de um eficiente método de planejamento, execução e 

controle no gerenciamento dos projetos.  

Visando atender a todos esses pré-requisitos, o Governo Federal criou um 

plano diretor, que tem o objetivo de detalhar todos os projetos para a organização da 

Copa. Nele buscou-se definir ações, prioridades, prazos, investimentos, custos e 

responsáveis e também identificar e mapear as oportunidades, no qual os projetos 

serão realizados sob as responsabilidades Federal, Estadual e Municipal e com 

participação ativa da iniciativa privada.  

A integração de todos os projetos é de primordial importância para a eficiência 

e eficácia da concretização do que foi planejado. 

A cidade sede deve permanecer atenta ao cronograma de compromissos que 

foi assumido com a FIFA, pois nele estão representadas questões essenciais para 

estabelecer as atribuições de cada instância de governo.  

Desta forma, poderá cumprir o conjunto de obrigações assumidas junto à 

FIFA e ao comitê organizador da Copa, bem como o que determina a Matriz de 

Responsabilidades, documento assinado pelos governos federal, estaduais, 

prefeituras e clubes cujos estádios receberão os jogos da competição. 

Cabe ressaltar que se faz necessário buscar na matriz do plano diretor a 

melhor forma de estruturação da administração pública, para a definição desse 

plano diretor e do modelo de gestão, que deve apontar as responsabilidades, bem 

como o cronograma de cada membro organizador em relação às obras nos estádios 

e no entorno deles, à mobilidade urbana e reformas de aeroportos e de terminais 

turístico-portuários. 

Segundo a Ernest & Young Terco (2011), o conjunto de obrigações é muito 

significativo e compreende, além da Matriz de Responsabilidades, o Hosting 

Agreement, o Host City Agreement, o Caderno de Encargos, dentre outros. 

Conforme mencionado, as atribuições e responsabilidades da cidade-sede 

vão muito além da reforma ou construção dos estádios onde os jogos serão 
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realizados. O cumprimento desse conjunto de obrigações será monitorado por 

diversos agentes, dentre os quais estão: comitê organizador, FIFA, órgãos de 

controle dos diversos níveis de governo, Comitê Gestor do Plano Estratégico das 

Ações do Governo Brasileiro para a Realização da Copa do Mundo de 2014 

(CGPEAC), composto por 20 órgãos do governo federal e da sociedade em geral.  

O principal instrumento de coordenação de todas as atividades ao longo do 

tempo do atual momento ao processo de transição para o legado pós-Copa, se dá 

através de um plano diretor da Copa ou Master Plan, contendo as definições de 

atribuições, ou seja, um estudo aprofundado de todos esses documentos e o que 

cabe a cada participante faz parte da estruturação do planejamento e da gestão 

pública.  

Parte-se da seguinte estrutura: 

 Estruturação da gestão dos processos e do orçamento.  

 Coordenação das atividades relacionadas aos compromissos contratuais.  

 Planejamento dos processos, rotinas e ferramentas de monitoramento.  

 Planejamento e a articulação dos comitês, fóruns e grupos de trabalho.  

 Plano de ação de geração de oportunidades adicionais. 

 

Após a estruturação do planejamento parte-se para a definição das nações e 

seus responsáveis aos protocolos de comunicação: 

 Prazos. 

 Qualidade.  

 Recursos humanos.  

 Riscos.  

 Suprimentos. 

 

Assim, o planejamento estratégico da administração pública, se baseia em 

uma visão de longo prazo, priorizando as oportunidades que serão canalizas pela 

copa. Contudo, nem tudo é idealizado de forma positiva, pois o planejamento precisa 

analisar o lado negativo, ou seja, o grau de risco que todos esses projetos podem 

sofrer em decorrência de alguma eventualidade ou, até mesmo, de mudança de 

cenário econômico.  
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Enfim diversos fatores podem influenciar para o risco do projeto. Levando em 

consideração a grandiosidade do evento os riscos são significativos e é exatamente 

por este motivo que os processos precisam estar muito bem definidos. 

Ainda, segundo a Ernst & Young Terco (2011) se deverá “levar em conta a 

complexidade de gestão dos governos, as várias transições políticas que ocorrerão 

até 2014 e as regras específicas de anos eleitorais (2010, 2012 e o próprio 2014)”, 

que interferem direta e indiretamente no monitoramento, planejamento, controle e 

transparência nas informações, pois em função de tantas transições de cada gestão 

estabelecem-se limites e condições para contratação de obras, realização de 

financiamentos e repasse de recursos, interferindo desta forma nos compromissos 

contratuais. 

De acordo com Bonilha Filho (2012), afirma que será necessária a construção 

de um estádio que tenha uma rapidez de escoamento para emergências, que seja 

multiuso e amplamente moderno, com toda a estrutura de comunicação necessária, 

propiciando aos torcedores uma ampla visão de jogo. 

Ainda Bonilha (2012) faz referência a um aeroporto moderno, que receba com 

rapidez e conforto os voos internacionais, com ampliação no sistema de atendimento 

à saúde, bem como tratamento de água e esgoto.  

Enfatiza, também, que deve haver a facilitação para um escoamento rápido 

de pessoas do aeroporto ao estádio, nos centros hoteleiros e nas saídas turísticas, 

além de alargamento de avenidas e ampla sinalização bilíngue.  

Em resumo, toda Cuiabá deverá ser remodelada, com mais túneis e pontes, 

fiação subterrânea, reasfaltamento e recuperação histórica da cidade. 

Para a SECOPA (2011), como no plano diretor de Cuiabá-MT é preciso 

investir pesadamente na infraestrutura tais como: mobilidade urbana, estádio Arena 

Pantanal e aeroporto, faz-se necessária a captação de recursos para todos estes 

investimentos através do Governo do Estado, que conta com recursos da esfera: 

Federal, Estadual, Municipal e busca parcerias nas iniciativas privadas, conforme é 

demonstrado na Figura 13. 
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Figura 14 − Cuiabá - Valores Consolidados. 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 

De acordo com a SECOPA os totais de empreendimentos são seis, 

distribuídos da seguinte forma: O Estádio Arena Pantanal apresentando um 

investimento total de R$ 518,9 milhões, sendo distribuída a captação dos recursos 

por meio do governo federal no valor de R$ 285,0 milhões e através de recursos 

locais no valor de R$ 233,9 milhões. 

 Na Mobilidade Urbana apresenta três investimentos no valor total de R$ 

1.440,1milhões, sendo R$ 562,2 milhões de financiamento do governo federal e R$ 

877,9 milhões dos recursos locais. 

 Para o Aeroporto, são dois investimentos num total de R$ 91,3 milhões, 

sendo 100% do valor captado através de recurso federal.           

Para melhor compreensão e análise do plano diretor do governo do estado de 

Mato Grosso, aborda-se no próximo tópico cada um dos projetos apresentados pela 

SECOPA-MT.  
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5.1.2.1. Mobilidade Urbana 

A Copa de 2014 no Brasil representa um canal de oportunidades e grandes 

investimentos nos projetos de infraestrutura nas cidades-sede. Em Cuiabá este 

projeto representa um marco na história cuiabana, considerando que vários projetos 

levariam décadas para serem projetados, ou então nem seriam projetados.  

Contudo, a Copa de 2014 no Brasil representa muito mais do que um 

megaevento esportivo mundial; na verdade representa um canal de possibilidades 

para a cidade-sede cuiabana que será beneficiada com projetos de grande porte na 

infraestrutura. Dentre eles destacam-se: 

 VLT (Veículo Leve sobre Trilho) – Cuiabá / Várzea Grande. 

 Corredor Mario Andreazza. 

 Adequações Viárias e de Acessibilidade entre outros. 

 
 

Figura 15 − Cuiabá Intervenção em Mobilidade Urbana 
Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 

A intervenção em mobilidade urbana de Cuiabá envolve vários projetos 

considerados de grande relevância para a população cuiabana em termos 

acessibilidade, comodidade, modernidade, meios de transportes seguros entre 

outros.  

A SECOPA apresenta um mapa das principais intervenções necessárias à 

adequação para a Copa de 2014, envolvendo o projeto Veículo Leve sobre Trilho - 
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VLT Cuiabá / Várzea Grande. O mapa apresenta as conexões à Arena Pantanal, 

Rodoviária, Aeroporto Marechal Rondon e Setor Hoteleiro. Todas essas conexões 

interligam com o corredor Mário Andreazza e as adequações viárias e de 

acessibilidade. 

 

 
Figura 16 − VLT Cuiabá/Várzea Grande 
Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 
O monitoramento do projeto do VLT Cuiabá / Várzea Grande, apresenta o 

inicio do projeto básico e executivo de junho a setembro de 2012. Já o processo 

licitatório com o início de março a junho de 2012, porém, com previsão de início das 

obras em outubro de 2012 e término em janeiro de 2014. De acordo com Sampaio 

(2012) até a data da entrevista, a obra do VLT se encontra embargada pelo 

Ministério Público, alegando falta de consistência no projeto.  

Segundo as informações disponibilizadas pela SECOPA e Governo Federal 

do Brasil-Ministério do Esporte, o projeto VLT Cuiabá / Várzea Grande ligará o 

aeroporto de Várzea grande à região hoteleira e ao centro político administrativo do 

Estado; diante desta amplitude apresenta um escopo de 22,8 km, contendo 33 

estações e 3 terminais, disponibilizando 1 pátio de garagem e 11 obras de artes 

especiais. 

No que se refere à captação dos recursos apresenta investimento no valor de 

R$ 1.261,6 milhões, sendo distribuída a captação de recursos da seguinte forma: 

 O governo federal com R$ 423,7 milhões representando índice de 33,6% 

do total dos recursos, sendo este financiado pela Caixa Econômica Federal. 
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Contudo, cabe ressaltar que até a presente data a situação do financiamento é de 

“não contratado”. 

 O Governo do Estado de Mato Grosso com R$ 837,9 milhões 

representando um índice de 66,4%. 

De acordo com a SECOPA, o responsável por este projeto é o governo do 

Estado de Mato Grosso e considerando até a data da pesquisa, este projeto 

apresenta um estágio, que se encontra em processo licitatório; portanto, a execução 

da obra até a presente data não foi iniciada. Cabe ressaltar que este estudo de caso 

está em constante transformação em função dos prazos exigidos pela FIFA no 

término dos projetos, pois muitos dos projetos estão em andamento.  

Outro fator que deve ser levado em consideração se refere aos prazos para o 

processo de desapropriação, que serão definidos após a conclusão dos projetos. De 

acordo com Bonilha Filho (2012), os maiores condicionantes ou obstáculos na 

execução dos projetos se referem à questão da desapropriação, pois muitos 

moradores não tem documentação legal do imóvel comprovando que é proprietário. 

Isto, torna-se um agente complicador fazendo com que a desapropriação ocorra por 

meio da justiça. Por outro lado, envolve a questão social, pois o Ministério Público 

não autoriza a ordem de despejo destes moradores, pois alega não terem para onde 

ir. Portanto, este projeto encontra-se com inúmeros obstáculos na sua execução. 

 

 

Figura 17 − Veículo Leve sobre Trilho (VLT) Anteprojeto Geométrico de Engenharia 
(Implantação da Via Permanente). 

Fonte: SECOPA (2011) 
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A SECOPA apresenta o anteprojeto geométrico de engenharia do “VLT”, e de 

acordo com a Secretaria do Estado, os objetivos estratégicos da Rede Estrutural de 

Transporte Coletivo – VLT está alicerçada em: 

 Melhorar a qualidade de vida da população, mediante a disponibilização de 

serviço de transporte público regular, confiável e seguro. 

 Propiciar melhores padrões de deslocamento urbano. 

 Tornar eficiente a prestação dos serviços, através da Rede Integrada de 

Transporte em regime de racionalidade operacional, priorizando-se os meios 

coletivos. 

 Salvaguardar a qualidade ambiental por intermédio do controle dos níveis 

de poluição - atmosférica e sonora - e pela proteção do patrimônio histórico e 

arquitetônico. 

 Induzir a redução dos custos derivados das externalidades negativas do 

transporte motorizado individual. 

Cabe ressaltar que o fundamento legal dos corredores estruturais de 

transporte coletivo está contemplado no: 

 Plano da Rede Integrada de Transporte Coletivo – RIT do aglomerado 

urbano Cuiabá / Várzea Grande (1997). 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico – PDDE de Cuiabá (Lei 

Complementar N°150/2007). 

 Plano Diretor de Várzea Grande (Lei N°3.112/2007). 

 

Figura 18 − Cuiabá: Corredor Mario André Andreazza 
Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 
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A cidade de Cuiabá-MT virou um verdadeiro canteiro de obras, em função das 

diversas transformações na mobilidade urbana. A cidade se depara com o caos no 

tráfego urbano, em decorrência de vários projetos estarem em execução ao mesmo 

tempo. Porém, acredita-se que todo esse transtorno que a cidade enfrenta será 

recompensado por meios dos benefícios que a população cuiabana receberá em 

função de vários projetos que irão proporcionar comodidade, conforto, segurança e 

acessibilidade etc., no transporte.     

Diante do contexto, este estudo apresenta mais uma obra em andamento da 

mobilidade urbana, conforme apresenta a Figura 18 que é o projeto de duplicação 

da Avenida Mario André Andreazza, no trecho entre o trevo do Lagarto e a Avenida 

Miguel Sutil.  

Apresenta implantação de faixa exclusiva para o transporte coletivo com início 

em janeiro de 2010 e término em janeiro de 2011, com previsão de início da obra em 

maio de 2011 e término em dezembro de 2013.  

Portanto, este se projeta apresentando um escopo de 10 km, sendo uma obra 

de arte especial, de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.  Até a 

presente data a obra se encontra em andamento apresentando índice na execução 

de obra de 33% (Ponte: 89% e corredor 8%). A captação dos recursos foi de R$ 

32,6 milhões, sendo distribuídos da seguinte forma: 

 Governo Estadual financiando 1,6 milhões, representando índice de 5% 

dos recursos. 

 Governo Federal contratando financiamento pela Caixa Econômica 

Federal de 31,0 milhões, representando um índice de 95%. Cabe ressaltar que a 

situação do financiamento é de contratado, com desembolso de 10,0 milhões.  

Todas essas informações foram disponibilizadas pela SECOPA e Governo 

Federal do Brasil - Ministério do Esporte (BRASIL, 2012). 
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Figura 19 − Adequação Viária e obras de Acessibilidade à Arena Pantanal. 
Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 
No projeto de adequação viária e obras de acessibilidade à Arena Pantanal, 

que teve inicio em setembro de 2011 e com previsão de término para dezembro 

2013, é de inteira reponsabilidade do Governo do Estado do Mato Grosso e se 

encontra em andamento.  

Quanto à captação dos recursos, a situação do financiamento é de R$ 145,9 

milhões, que se encontra “contratada”, e sem desembolso. Porém, a captação deste 

recurso foi distribuída da seguinte forma: 

  Governo Estadual R$ 38,4 milhões representando um índice de 26,3% do 

total dos recursos. 

 Governo Federal financiamento pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social-BNDES um valor de 107,5 milhões representando um índice de 

73,7% do total dos recursos. 

 

Diante do contexto, a mobilidade urbana apresenta alto grau de complexidade 

tanto na captação dos recursos quanto na execução dos projetos, pois requer um 

modelo de gerenciamento de projeto que atenda o cumprimento dos prazos exigidos 

pela FIFA.  

Contudo, este projeto já apresenta condicionante “um grave atraso no 

processo licitatório” e, consequentemente, na execução das obras, podendo nem 

ficar pronto para a Copa de 2014, de acordo com dados disponibilizados pela 

SECOPA. 



101 
 

5.1.2.2. Aeroporto 

Todos os aeroportos do Brasil sofrem com a infraestrutura, pois não 

conseguem atender a demanda com eficiência e eficácia no processo de gestão de 

qualidade. Esta problemática é em decorrência de que os aeroportos foram 

construídos antes do fim da Segunda Guerra Mundial e vários estão em ponto de 

saturação em termos de passageiros. Portanto, a reforma e as instalações de 

acordo com a exigência da FIFA deverão ocorrer com o prazo final de até 2013 para 

atender a demanda da Copa de 2014. 

A INFRAERO afirma que:  

Na corrida contra o tempo, a Infraero garantirá que os sessenta e 
sete aeroportos na sua rede estejam em perfeitas condições para 
receberem com conforto e segurança os passageiros do Brasil e do 
exterior. (COPA DO MUNDO FIFA DE 2014, 2012). 

Em função do curto prazo exigido pela FIFA e da decadência em que se 

encontram os aeroportos brasileiros, em maio de 2010 se fez necessária a alteração 

da legislação de licitação do governo brasileiro, com intuito de permitir maior 

flexibilidade para a INFRAERO.  

 

 

 
Figura 20 − Aeroporto Marechal Rondon (1) 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 
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De acordo com a SECOPA, o projeto tem data de início em janeiro de 2011 e 

término das obras em setembro de 2013. No projeto está contida a reforma de 

ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário e construção do 

estacionamento.  

O modelo de investimento público é de total responsabilidade da INFRAERO 

em conjunto com o Governo do Estado. A situação do projeto que se encontra em 

execução tem um investimento cujo valor é de R$ 88,4 milhões. A execução do 

projeto foi dividido em duas fases (1ª fase e 2º fase) conforme apresentam as 

Figuras 20 e 21. 

Ainda segundo a SECOPA compreende-se o licenciamento ambiental apenas 

na etapa indispensável para o início das obras. Cabe ressaltar que o licenciamento 

ambiental dos Blocos (A, B, C) com valor quitado e não contabilizado no valor deste 

projeto, não inclui o valor do licenciamento ambiental dos Blocos D, E e F, sendo 

este definido a partir do processo de licenciamento junto ao órgão ambiental 

competente. Para tanto, a publicação do edital da obra fica a cargo do Governo do 

Estado de Mato Grosso; a obra é dividida em duas fases. 

 

 

 
Figura 21 − Aeroporto Marechal Rondon (2) 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 

 

Nesta etapa do processo reforma do aeroporto o investimento é de R$ 2,9 

milhões que consiste no projeto de implantação de módulo operacional. Segundo a 
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SECOPA o valor do projeto básico está incluído nos custos administrativos da 

INFRAERO.  

A situação do Aeroporto Marechal Rondon antes da execução do projeto era 

caótica, o fluxo de turista no Estado é considerado alto, contudo, nunca se cogitou a 

possibilidade de ampliação. Depois da execução da 1ª fase ficaram visíveis as 

grandes mudanças positivas já realizadas no complexo do aeroporto. Todavia, ainda 

há muito por fazer, pois a finalização do total da obra está prevista somente para 

setembro de 2013.  

Foram apresentados os projetos da cidade-sede Cuiabá, que estão sob a 

coordenação do Estado de Mato Grosso, portanto, precisa-se compreender a 

estrutura do sistema de gerenciamento de projetos, bem como a sua metodologia de 

controle, monitoramento e transparência. 

5.2. Gerenciamento de Projeto – Planejamento, Execução e 
Controle (Monitoramento e Transparência) 

A Copa do Mundo de 2014 é reconhecida pelo governo brasileiro como um 

evento que agrega oportunidades e implementa planos de investimentos, cujo 

objetivo é melhorar a infraestrutura e as condições de vida da sociedade, portanto, 

representa muito mais do que organizar um jogo de futebol. 

Diante do contexto o Brasil buscou a compreensão do processo 

organizacional, para entender o caráter estratégico, com o intuito de consolidar uma 

perspectiva de crescimento econômico de longo prazo.  

São vários os benefícios agregados no processo de implementação dos 

projetos para a Copa de 2014, principalmente no que tange aos investimentos em 

infraestrutura, bem como o fortalecimento da imagem do país no cenário interno e 

externo.  

Diante dessa boa perspectiva, mostra-se a oportunidade de promover a 

cultura e a diversidade quando a atenção de 30 bilhões de espectadores (audiência 

acumulada, representando 400 horas de divulgação) estiver voltada para o Brasil e, 

consequentemente, para as cidades-sede.  
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Intenciona-se a divulgação de imagem de um país vibrante, democrático e 

que dá passos largos em busca de um desenvolvimento social, justo e 

ambientalmente sustentável, apresentando, assim, uma imagem positiva. 

A Copa do Mundo de 2014 na cidade-sede deve ter como objetivo, garantir a 

formação de um legado alinhado aos interesses estratégicos do país, a partir da 

realização da Copa. 

Foi criada uma estrutura de gestão para articulação entre os entes federados, 

órgãos públicos e parceiros privados envolvidos e também com o comitê 

organizador local da Copa do Mundo FIFA 2014.  Essa estrutura de gestão tem 

como objetivo definir, vários pontos estratégicos desde o primeiro momento como: 

 O planejamento das ações. 

 A função. 

 As responsabilidades de cada ator envolvido.  

Portanto, todo esse processo é gerado em função de administrar, da melhor 

forma, os fluxos de informações, monitoramento de resultados e implementação de 

ações preventivas e corretivas. 

 

 

Figura 22 − Estruturas responsáveis pela definição e coordenação do Plano 
Estratégico do Governo para a Copa 

Fonte: Balanço da Copa 2014 – Governo Federal do Brasil (2011) 
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As estruturas responsáveis pela definição e coordenação do plano estratégico 

do governo para a Copa estão sob a responsabilidade do Comitê Gestor da Copa– 

CGCOPA, que tem o objetivo de definir, aprovar e supervisionar as ações previstas 

no plano estratégico das ações do governo brasileiro para a realização da Copa do 

Mundo FIFA 2014. 

O Grupo Executivo da Copa – GECOPA tem como objetivo coordenar e 

consolidar as ações, estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação 

e execução do Plano estratégico para a Copa 2014. 

Ainda na Figura 22 está a composição do CGCOPA, que é formado por 16 

ministérios e sete órgãos de assessoria da Presidência da República.  

Os integrantes do comitê gestor são formados por: 

 Ministério do Esporte (ME) – Coordenador. 

 Advocacia-Geral da União (AGU). 

 Casa Civil da Presidência da República (CC). 

 Controladoria-Geral da União (CGU). 

 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI). 

 Ministério das Cidades (MCID). 

 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

 Ministério das Comunicações (MC). 

 Ministério da Cultura (MINC). 

 Ministério da Defesa (MD). 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

 Ministério da Fazenda (MF). 

 Ministério da Justiça (MJ). 

 Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 

 Ministério das Relações Exteriores (MRE).  

 Ministério da Saúde (MS). 

 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 Ministério dos Transportes (MT).  

 Ministério do Turismo (MTUR).  

 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH).  

 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República (SEPPIR). 
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 Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP). 

 

O CGCOPA, que está inteiramente vinculado ao GECOPA, é formado por 

cinco membros permanentes, podendo outros órgãos participarem das discussões 

de temas específicos mediante convite: 

 Casa Civil da Presidência da República (CC). 

 Ministério do Esporte (ME). 

 Ministério da Fazenda (MF). 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 

 Ministério do Turismo (MTUR). 

 

Cabe ressaltar que o Comitê Organizador Local da Copa do mundo FIFA 

Brasil 2014 (COL), representa uma entidade constituída pela FIFA com o objetivo de 

organizar a Copa no Brasil. O COL é responsável por garantir a realização do 

megaevento esportivo internacional. Diante do exposto se faz necessária a 

compreensão do relacionamento do COL com as cidades-sede. 

 Este relacionamento gira em torno da Copa e é sustentado formalmente 

pelos compromissos celebrados entre a FIFA e as cidades-sede e que são 

denominados de acordo das cidades-sede (Host City Agreements) e de acordo dos 

estádios (Stadium Agreements).  

Essa estrutura de gestão pública envolve uma grande corporação; o governo 

federal apresenta o canal das comunicações entre as esferas governamentais, nas 

quais ocorre a interlocução com o Ministério do Esporte, coordenador do CGCOPA. 

 

 

Figura 23 − COL, CGCOPA e Cidade-Sede. 
Fonte: Balanço da Copa 2014 – Governo Federal do Brasil (2011) 
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Na inserção da estrutura organizacional da Copa de 2014 verificam-se 

algumas premissas que irão nortear, de forma significativa, o processo de gestão 

organizacional, dentre eles o Governo Federal destacando as seguintes diretrizes:  

 

 Matriz de Responsabilidades – Está direcionada em coordenar os 

esforços entre os diferentes entes federativos, preservando a autonomia e a 

atribuição de cada um e garantindo, ao mesmo tempo, o cumprimento de um único 

projeto, portanto representa um dos principais desafios da organização da copa no 

Brasil. 

Diante do contexto verifica-se que essa matriz de responsabilidade vem firmar 

compromissos entre FIFA, Governo Federal do Brasil e as cidades-sedes. Visando 

assumir garantias entre as partes sobre as responsabilidades e compromissos sobre 

temas específicos, tais como: 

 A mobilidade urbana. 

 Estádios. 

 As operações urbanas no período da Copa. 

 

Para tanto, foi criado um instrumento de pactuação chamado de “protocolo 

de cooperação federativa”, firmado entre União, Estados, Municípios e o Distrito 

Federal, definindo as responsabilidades de cada um dos entes, principalmente no 

que tange às fontes de captação de recursos e execução dos projetos. 

Essa captação de recursos é de fundamental importância para a realização 

da Copa, pois permite maior eficiência e eficácia no processo de transparência das 

ações governamentais que são previstas e descritas em anexos temáticos. 

Ainda se tratando de Responsabilidades, estas norteiam os processos, bem 

como discriminam os investimentos, etapas, prazos e responsáveis. Portanto, essa 

matriz de responsabilidade apresenta componentes dinâmicos, flexíveis que se 

adequam de acordo com as alterações e adições de projetos. Na criação do Comitê 

de Responsabilidades este é composto por interlocutores indicados pelas cidades-

sede, mas que têm o objetivo de acompanhar as ações e uniformizar as informações 

entre os envolvidos. 

Segundo a SECOPA, em janeiro de 2010, foi assinada a matriz de 

responsabilidade e o anexos relativos à mobilidade urbana e aos estádios, 

juntamente com a presença do Presidente da República, o Governo Federal, 
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Governadores e Prefeitos das cidades-sede da Copa. Logo em seguida, em julho de 

2010, foram assinados os anexos relacionados a portos e aeroportos e documentos 

relacionados aos demais temas estratégicos para a Copa. 

 

 Monitoramento dos Projetos – A fase do monitoramento das etapas dos 

projetos se inicia a partir da definição dos projetos e da assinatura dos anexos da 

matriz de responsabilidades. 

Por meio dessas informações, que são fornecidas pelos responsáveis nos 

gerenciamentos dos projetos são realizados os ciclos de monitoramento dos 

compromissos assumidos embasados na matriz de responsabilidades através do 

método similar ao adotado pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

Esse método é coordenado e monitorado pelo GECOPA, em parcerias com 

várias entidades tais como: as cidades-sede, órgãos de financiamento (BNDES) e 

outros agentes, a INFRAERO, a Secretaria de Portos e a Presidência da República 

do Brasil.  

No monitoramento dos projetos, o que dá sustentabilidade neste processo 

são as informações que são recebidas e analisadas; caso sejam identificados pontos 

que precisam de mais atenção, imediatamente são definidas ações preventivas e/ou 

corretivas dependendo da necessidade do caso.  

Em maio de 2010, entrou em funcionamento o Sistema de Monitoramento da 

Copa (SMC), representando uma ferramenta indispensável ao processo de 

monitoramento. Este sistema está disponível via web, baseado em formulários com 

dados dos projetos acompanhados, alimentados pelos interlocutores responsáveis 

pelos projetos. Tem o intuito de garantir a troca de informações corretas e 

sistemáticas entre os responsáveis pelos projetos e o GECOPA. 

 Este processo de monitoramento dos projetos tem também a finalidade de 

prever a atuação local e a realização de análise crítica da evolução dos 

empreendimentos.  

 

 Câmaras Temáticas – Com o intuito de definir o modelo de governança, 

foram previstas Câmaras Temáticas, apresentando espaços para discussão de 

políticas públicas, bem como as soluções técnicas, formadas por representantes tais 

como: o governo federal, as cidades-sede (estados e municípios), de acordo com a 

pertinência, representantes da sociedade civil e outros grupos setoriais. 
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É demonstrado no Quadro 2 as nove Câmaras Temáticas, suas definições e 

suas atribuições. 

 

Câmaras Temáticas Definições 
 
 
1 

 
 

Infraestrutura 

Os projetos e planos de operação relativos à infraestrutura necessária 
para a realização da Copa (Mobilidade Urbana, Portos, Aeroportos, 
Tecnologia da informação, Telecomunicações e Energia). 

 
2 

 
Estádios 

Os planos de operação e gestão dos estádios e respectivos entornos 
para a realização da Copa e para sua  
sustentabilidade futura. 

 
3 

 
Segurança 

As estratégias de segurança pública e de segurança institucional, 
contemplando tanto forças públicas como privadas. 

 
4 

 
Saúde 

Adequação na infraestrutura hospitalar, plano de operação para 
atendimento de emergência durante a Copa e plano de ações preventivas 
e contingenciais de saúde pública. 

 
 
5 

 
 

Meio ambiente e 
sustentabilidade 

Formulação de diretrizes e pactuação das políticas da Agenda de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade; constituição de núcleos temáticos para 
formulação estratégica sobre os temas produção de produtos orgânicos 
e/ou sustentáveis, estruturação de parques 
e reservas, gestão de resíduos e oportunidades para a reciclagem, 
mudanças climáticas e licenciamento ambiental. 

 
6 

 
Desenvolvimento 

turístico 

Estruturação da oferta turística, (atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos), infraestrutura turística, qualificação profissional, promoção e 
apoio à comercialização, turismo sustentável e estrutura temporária para 
a Copa. 

 
7 

 
Promoção 
comercial e 
tecnológica 

Proposição de ações de promoção comercial que conduzam à ampliação 
de exportações, 
à atração e ao estímulo a investimentos, e utilização da Copa como 
plataforma de inovação tecnológica e promoção da imagem dos produtos 
brasileiros. 

 
8 

 
Cultura, educação 

e ação social 

Proposição de ações de manifestações artístico-culturais que reproduzam 
a diversidade cultural brasileira; desenvolvimento de ações de promoção 
do esporte como ferramenta de desenvolvimento 
educacional; realização de ações preventivas e de contingência relativas 
à melhora da coesão social do país. 

 
9 

 
Transparência 

Desenvolvimento de propostas de aprimoramento dos processos públicos 
e interações com órgãos descontrolem (federais, estaduais e municipais), 
harmonizando a necessidade de cumprimento de prazos e de controle 
público. 

 
Quadro 8 − Definições das Câmaras Temáticas da Copa Mundo no Brasil. 

Fonte: Adaptado do Balanço da Copa 2014 – Governo Federal do Brasil (2011) 
 

As Câmaras Temáticas compõem a estrutura da gestão organizacional da 

Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Contudo, cabe ressaltar que este trabalho não 

teve a pretensão de esgotar todos os conhecimentos voltados a essas temáticas. 

Este trabalho delimitou o estudo de caso tratando de algumas temáticas aqui 

apresentadas e que compõem as Câmaras Temáticas do Estado de Mato Grosso, 

conforme explicitado na sequência deste trabalho.  
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Figura 24 − Câmaras Temáticas definidas para discutir os temas de grande 
importância para a Copa 2014 no Brasil. 

Fonte: Balanço da Copa 2014 – Governo Federal do Brasil (2011) 
 

 

O Governo Federal, em busca do modelo ideal de gestão disponibilizou um 

organograma apresentando as Câmaras Temáticas e as Coordenações de Ações, 

voltado para o plano das ações do governo brasileiro para a Copa do Mundo de 

2014.  

Por meio de relatórios o Governo Federal apresenta a organização e o 

planejamento dos investimentos para a Copa 2014, com o intuito de demonstrar uma 

relação de transparência do Grupo Executivo da Copa com a sociedade.  

Manter a alimentação do sistema de transparência representa um processo 

complexo, em função de gerenciar ao mesmo tempo 12 cidades-sede, sendo que 

cada uma delas apresenta uma gama de informações que terão que ser precisas, 

tempestivas e fidedignas.  

Diante disso, verificam-se inúmeros desafios, para a organização pública, pois 

que terá tratar de forma conjunta, buscando resultados satisfatórios, ou seja, 
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apresentando para o mundo um país que transformou a Copa do Mundo em um 

grande legado de desenvolvimento urbano e social para toda a nação brasileira. 

Em busca da eficiência na gestão e planejamento apresenta ferramentas 

eficazes que possibilitam a gestão dos projetos da Copa de 2014, pelo 

monitoramento, controle e transparência na realização dos projetos. 

Desta forma, a gestão dos projetos alimentará o portal de transparência, 

instrumento este criado pelo governo federal para prestar contas dos gastos públicos 

com os projetos, portanto, haverá prestação de contas de cada cidade-sede com 

integração e monitoramento dos gastos públicos, em consonância com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

5.2.1. Planejamento, Execução e Controle das Câmaras Temáticas da Copa do 
Mundo em Cuiabá-MT 

O planejamento e execução orçamentária de Cuiabá no Mato Grosso são 

norteados por diretrizes legais como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

A LOA de Cuiabá-MT foi definida pela Lei n° 5.499 de 07 de dezembro de 

2011, que “estima a receita e fixa a despesa do município de Cuiabá para o 

exercício financeiro de 2012”, conforme consta nos dispositivos preliminares: 

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Cuiabá para o exercício financeiro de 2012, compreendendo: I - o 
Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, 
compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, 
Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e 
mantidas pela Administração Pública; II - o Orçamento da 
Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da 
Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à 
saúde, previdência e assistência social; III - o Orçamento de 
Investimento das Empresas Estatais.  

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Cuiabá explicita as diretrizes 

orçamentarias com base na Lei 4.320/64, conforme é apresentado no Art. 167. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art.167, incisos 
V a VIII da Constituição federal e nos termos do art. 42 Lei 4.320/64, 
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares: I) até o limite de 
20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta 
Lei, mediante a utilização de recursos provenientes: a) da anulação 
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parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por Lei, nos 
termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64; b) Da reserva de 
contingência; c) Do excesso de arrecadação. 

A LOA ainda trata das responsabilidades fiscais no planejamento, execução e 

controle dos projetos, em obediência à Lei Complementar de Responsabilidade 

Fiscal n.101/2000 nos seguintes dispositivos.  

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 5.432, de 09 de agosto 
de 2011, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro 
integrante do Anexo I desta Lei. 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 
2010/2013 – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 os 
novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos 
produtos e metas aprovados nesta Lei: 

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano 
Plurianual 2010/2013 – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2012 a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) 
mantendo-se a mesmo objetivo e produtos e metas: 

Art 10 Integra a presente lei o anexo de demandas apresentadas 
pela população. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012. 

Da mesma forma, o governo do Estado de Mato Grosso criou diretrizes para 

nortear o planejamento, execução e controle dos projetos da Copa de 2014, por 

meio de suas próprias “Câmaras Temáticas” que atendam as exigências da FIFA. 

As Câmaras Temáticas de MT foram criadas por meio do Decreto 777/2011, 

de 18 de outubro de 2011, e têm como objetivo a formulação de políticas e planos 

para implementação de ações na sua área de atuação, bem como o 

acompanhamento e articulação das ações interinstitucionais não executadas 

diretamente pela SECOPA, necessárias à realização da Copa do Mundo – FIFA 

2014.  

A Câmara Temática de MT ficou constituída da seguinte forma: 

 Coordenação Geral das Câmaras Temáticas – SECOPA – Coordenador 

Geral, Sr. Paulo Fernandes Rodrigues. 

 Câmara Temática de Transparência. 

 Câmara Temática de Infraestrutura. 

 Câmara Temática de Segurança. 

 Câmara Temática de Saúde. 
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 Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 Câmara Temática de Desenvolvimento do Turismo. 

 Câmara Temática de Tecnologia da Informação. 

 Câmara Temática de Educação, Cultura, Esportes e Ação Social. 

 Câmara Temática Tributária. 

 

De acordo com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de 2014 - 

SECOPA em Mato Grosso, o motivo pela criação das Câmaras Temáticas deveu-se 

à necessidade de concretização dos compromissos assumidos pelo Governo do 

Estado de Mato Grosso junto à FIFA, ao Comitê Organizador Local e à CBF. 

E, igualmente, considerando a necessidade de envolvimento dos órgãos e 

entidades Estaduais, Federais e Municipais, bem como as instituições privadas 

parceiras, nas políticas e ações a serem executadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 − A Matriz Técnica - Divisão da Organização da Copa do Mundo FIFA em 28 

Programas 
Fonte: SECOPA – MT (2011) 

 

A composição da câmara temática deverá ocorrer no prazo de 30 dias da sua 

criação, mediante publicação de Portaria e, segundo a SECOPA, foi definida com 

base na política finalística/área de atuação de cada instituição. 
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 Cabe ressaltar que outros órgãos e entidades poderão participar das 

reuniões das Câmaras sempre que conveniente e necessário. Poderão ser 

convidados para colaborar/servidores públicos estaduais, municipais, especialistas e 

outras entidades ligadas à área de atuação da Câmara.  

A composição da Câmara Temática de Transparência do Governo do Estado 

de Mato Grosso, bem como o de monitoramento, ficou definido da seguinte forma: 

 Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA. 

 Auditoria Geral do Estado – AGE. 

 Tribunal de Contas do Estado – TCE. 

 Tribunal de Contas da União – TCU. 

 Ministério Público Estadual – MPE. 

 Ministério Público Federal – MPF. 

 Advocacia Geral da União – AGU. 

 Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

 

O funcionamento da coordenação geral das Câmaras Temáticas será feita 

pela SECOPA-MT, porém, cada Câmara terá sua própria coordenação sendo feita 

preferencialmente pelo órgão detentor da política a ser desenvolvida.  

Desta forma, cada Câmara Temática deverá reunir-se ordinariamente uma 

vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário. Essas reuniões deverão 

ser registradas em Atas e encaminhadas à Coordenação Geral da SECOPA. 

Competem à Coordenação Geral da SECOPA as seguintes atribuições: 

I. Apoiar e articular as ações necessárias ao bom funcionamento das 
Câmaras Temáticas; II. Acompanhar a elaboração e validação 
dos Planos de Trabalho das Câmaras Temáticas; III. Acompanhar o 
andamento das ações e o cumprimento das metas estabelecidas; IV. 
Consolidar Relatórios de Gestão apresentados pelas Câmaras 
Temáticas, para fins de prestação de contas ao Comitê Gestor do 
Contrato de Gestão; Para o coordenador de cada Câmara Temática 
apresenta as seguintes atribuições: I. Convocar e presidir as 
reuniões; II. Receber sugestões e pautas de discussões; III. 
Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos e entidades 
integrantes da Câmara Temática; IV. Apoiar e articular as ações de 
interesse da Câmara Temática; V. Representar a Câmara Temática 
em eventos e reuniões de trabalho; VI. Elaborar Relatório de 
Gestão sobre o cumprimento das metas estabelecidas o Plano de 
Trabalho; VII. Disponibilizar informações à Coordenação Geral sobre 
o andamento das ações da Câmara Temática. (SECOPA, 2011). 

São comuns às Câmaras Temáticas os seguintes aspectos: 
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I. Formular políticas, elaborar projetos e propor ações específicas da 
área de atuação da respectiva Câmara; II. Elaborar e validar 
Planos de Trabalho contendo objetivos, metas, prazos e 
responsáveis pela execução das ações propostas; III. Encaminhar 
à SECOPA o Plano de Trabalho para fins de controle e 
acompanhamento; IV. Registrar os projetos no Sistema de 
Gerenciamento de Projetos – SIGEP, www.sigep.seplan.mt.gov.br; V. 
Manter atualizadas as informações relativas ao andamento dos 
projetos; VI. Realizar palestras, reuniões e discussões com os 
demais órgãos e entidades para articular e integrar as ações 
interinstitucionais; VII. Acompanhar o andamento das ações e o 
cumprimento das metas estabelecidas; VIII. Articular junto à 
SECOPA, Governo do Estado e demais órgãos e entidades a 
execução das ações; IX. Estimular a participação da sociedade no 
acompanhamento das ações; X. Disponibilizar informações 
relativas à execução do Plano de Trabalho da Câmara Temática. 
(SECOPA, 2011). 

A Câmara Temática de Infraestrutura é Coordenada pela Secretaria 

Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014, tendo como coordenador o Sr. 

Marcelo de Oliveira e Silva.  

A Câmara Temática de infraestrutura tem como objetivos específicos o de 

discutir os projetos e planos de operação relativos à infraestrutura necessária para a 

realização da Copa do Mundo, especialmente em relação à Mobilidade Urbana, 

Aeroporto, Tecnologia da Informação e Telecomunicações. 

A SECOPA (2011) apresenta a composição da Câmara Temática da seguinte 

forma: 

I - Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - 
SECOPA; II - Secretaria de Estado de Cidades – SECID; III - 
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - 
SETPU; IV - Secretaria Extraordinária de Acompanhamento da 
Logística Intermodal de Transportes; V - Prefeitura Municipal de 
Cuiabá - PMC; VI - Prefeitura Municipal de Várzea Grande - PMVG; 
VII - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA/MT. (SECOPA, 2011). 

Na Câmara Temática de Segurança a coordenação é totalmente da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, tendo como coordenador o Sr. 

Alexandre Bustamante dos Santos. Esta Câmara Temática apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 

I - Definir as estratégias de segurança pública e de segurança 
institucional, contemplando tanto forças públicas como privadas; II - 
preparar um Plano de Segurança para a Copa do Mundo de 2014, 
em consonância com o Plano Nacional de Segurança, que garanta a 
integração e articulação entre os órgãos de policiamento e defesa 
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nas duas esferas de governo: estadual e municipal; III - discutir um 
modelo de operação de segurança para grandes eventos, alinhando 
os diversos órgãos de segurança, criando sinergias entre as 
diferentes polícias e forças de segurança. (SECOPA, 2011).  

A Câmara Temática de Segurança apresenta as seguintes composições: 

I - Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP; II - Secretaria 
Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - SECOPA; III - 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH; IV - 
Defesa Civil do Estado; V - Prefeitura Municipal de Cuiabá; VI - 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande; VII - Poder Judiciário; VIII - 
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso; IX - Polícia Militar 
do Estado de Mato Grosso; X - Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Mato Grosso. (SECOPA, 2011).  

Na Câmara Temática de Saúde a coordenação ficou a cargo da Secretaria de 

Estado de Saúde – SES e coordenada pela Sra. Maria Conceição E. Villa. 

Nessa Câmara Temática de Saúde os objetivos são assim definidos e 

especificados: 

I - elaborar um plano de ações preventivas e contingenciais de saúde 
pública; II – elaborar plano de operação para atendimento de 
emergência durante a Copa do Mundo; III - adequar a infraestrutura 
saúde com aumento da oferta de leitos e de serviços médico-
hospitalares em geral; IV - preparar plano de atendimento para 
garantir o rápido acesso à rede de saúde durante a Copa do Mundo; 
V - propor ações para melhorar o atendimento ambulatorial, pré-
hospitalar e hospitalar; VI - debater e adequar os processos de 
controle de vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais, 
portos, aeroportos, embarcações turísticas internacionais, etc.; VII - 
elaborar um plano de contenção de epidemias. (SECOPA, 2011). 

A Câmara Temática de Saúde apresenta a seguinte composição: 

I - Secretaria de Estado de Saúde – SES; II - Secretaria 
Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - SECOPA; III - 
Defesa Civil do Estado de Mato Grosso; IV - Prefeitura Municipal de 
Cuiabá V - Prefeitura Municipal de Várzea Grande; VI - Sindicato dos 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso – 
SIDESSMAT; VII - Conselho Regional de Medicina – CRM. 
(SECOPA, 2011). 

Na Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade a coordenação 

ficou para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sendo coordenado 

pelo Sr. Valmi Simão de Lima. Apresenta os seguintes objetivos específicos: 

I - formular diretrizes e políticas ambientais e de sustentabilidade 
visando garantir o cumprimento das exigências da FIFA para 
realização da Copa do Mundo; II - estruturar a Agenda de Meio 



117 
 

Ambiente e Sustentabilidade; III - formular estratégias visando a 
produção de produtos orgânicos e/ou sustentáveis, a estruturação de 
parques e reservas, a gestão de resíduos e oportunidades para a 
reciclagem, mudanças climáticas e licenciamento ambiental; IV - 
propor um plano com um conjunto de ações de sensibilização da 
sociedade sobre a necessidade de preservação dos recursos 
naturais, motivando a adoção de novas práticas e hábitos pautados 
pelo conceito de sustentabilidade. (SECOPA, 2011). 

Na Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade o Governo do 

Estado de Mato Grosso apresenta a seguinte composição: 

I - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA; II - Secretaria 
Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - SECOPA; III - 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura 
Familiar - SEDRAF; IV - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – 
IBAMA; V - Ministério Público Estadual; VI - Prefeitura Municipal de 
Cuiabá; VII - Prefeitura Municipal de Várzea Grande. (SECOPA, 
2011). 

Na Câmara Temática de Desenvolvimento do Turismo a responsabilidade da 

Coordenação é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – 

SEDTUR, sendo coordenador o Sr. Reinaldo Vaz Guimarães. Apresenta os 

seguintes objetivos específicos: 

I - elaborar o diagnóstico do setor para consolidar o Plano 
Estratégico do Turismo de Mato Grosso para a Copa do Mundo - 
FIFA 2014; II - avaliar os atrativos prioritários de Cuiabá e de 17 
municípios de interesse turístico, permitindo a adoção de medidas 
para melhorar a recepção aos turistas; III - elaborar diagnóstico da 
rede hoteleira visando à ampliação e melhoria dos serviços 
ofertados; IV - estruturar a oferta de equipamentos, serviços e 
atrativos turísticos, com a necessária adequação da infraestrutura e 
qualificação profissional, além da promoção e apoio à 
comercialização, visando sua sustentabilidade; V - promover a marca 
do Estado, nacional e internacionalmente, divulgando os diversos e 
variados atrativos turísticos para consolidar o Estado como 
importante roteiro turístico. (SECOPA, 2011). 

A Câmara Temática de Desenvolvimento do Turismo tem a seguinte 

composição: 

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR; 
II - Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - 
SECOPA; III - Secretaria de Estado de Cultura – SEC; IV – 
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS; V - 
Prefeitura Municipal de Cuiabá; VI - Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande. (SECOPA, 2011). 
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A Câmara Temática de Tecnologia da Informação e de responsabilidade da 

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014, tendo como coordenador 

o Sr. Luciano Luiz Bigatão. 

Tem como principal objetivo específico: 

Desenvolver e implementar os planos e projetos de infraestrutura e 
suporte de tecnologia da informação e comunicação, para assegurar 
a integridade, confiabilidade, disponibilidade, não repúdio, 
autenticidade e rastreabilidade das informações, relacionadas ao 
evento da Copa do Mundo (SECOPA, 2011).  

A composição da Câmara Temática de Tecnologia da Informação ficou da 

seguinte forma: 

I - Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - 
SECOPA; II - Centro de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso – CEPROMAT; III - Secretaria de Estado de Segurança 
Pública – SESP; IV - Prefeitura Municipal de Cuiabá; V - Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande. (SECOPA, 2011). 

Na Câmara Temática de Educação, Cultura, Esportes e Assistência Social a 

responsabilidade ficou para a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 

2014, tendo como coordenador o Sr. Agripino Bonilha Filho.  

Esta Câmara Temática apresenta o seguinte objetivo específico:  

Planejar ações artístico-culturais, desportivas e de promoção social 
que reproduzam a diversidade cultural do Estado, visando promover 
a prática de esportes e a melhoria da qualidade de vida da 
população. (SECOPA, 2011). 

E tem em sua composição: 

I - Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - 
SECOPA; II - Secretaria de Estado de Educação - SEDUC; III - 
Secretaria de Estado de Cultura – SEC; IV - Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer – SEEL; V - Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social - SETAS; VI – Prefeitura Municipal de Cuiabá; VII - 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande. (SECOPA, 2011). 

A Câmara Temática Tributária ficou para a Secretaria Extraordinária da Copa 

do Mundo – FIFA 2014, tendo como coordenador o Sr. Múcio Ferreira Ribas. Esta 

Câmara apresenta os seguintes objetivos específicos: 

I - elaborar estudos sobre a redução da carga tributária das obras 
executadas em função da realização da Copa do Mundo; II - validar 
os valores das isenções tributárias aprovadas no CONFAZ e 
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efetivamente apuradas na execução das obras; III - adequar a 
legislação estadual para atender as exigências da FIFA em relação à 
não tributação de seus produtos e dos patrocinadores; IV - contribuir 
para o desembaraço aduaneiro das mercadorias e produtos dos 
patrocinadores da Copa do Mundo – FIFA 2014. (SECOPA, 2011). 

E tem em sua composição: 

I - Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 - 
SECOPA; II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ; III - 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - 
SEPLAN; IV - Auditoria Geral do Estado – AGE; V - Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME; VI - 
Prefeitura Municipal de Cuiabá; VII - Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande. (SECOPA, 2011). 

O acompanhamento será feito pela Coordenação Geral da SECOPA, pela 

elaboração do plano de trabalho com objetivos, metas, prazos e os responsáveis 

pela execução das ações propostas.  

Esse monitoramento será realizado pela Câmara de Transparência que 

apresenta os seguintes objetivos específicos: 

I - Desenvolver propostas de aprimoramento dos processos públicos 
e interações com órgãos de controles Federais, Estaduais e 
Municipais, e com instituições da sociedade civil organizada, 
harmonizando a necessidade de cumprimento dos compromissos, 
prazos e exigências legais; II - Acompanhar e monitorar os diversos 
órgãos e entidades envolvidos, direta ou indiretamente, na execução 
de ações voltadas ao evento Copa do Mundo, podendo se utilizar do 
Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGEP, sistema corporativo 
do Estado com o endereço www.sigep.seplan.mt.gov.br para esta 
finalidade; III - Estimular o envolvimento da sociedade no 
acompanhamento das ações da Copa do Mundo. (SECOPA, 2011). 

As ações desenvolvidas na Câmara de Transparência tratam das seguintes 

questões:  

I. Digitalização e disponibilização das licitações e contratos no site 
SECOPA; II. Divulgação das ações das Câmaras Temáticas em 
espaço exclusivo no portal da SECOPA; III. Divulgação do SIGEP 
como ferramenta oficial de controle social das ações da Copa do 
Mundo; IV. Disponibilização de acesso interno ao sistema SIGEP 
no perfil consulta, para todos os membros da Câmara; V. 
Manutenção das informações da Copa do Mundo rigorosamente 
atualizadas no SIGEP; VI. Criação de link no SIGEP para o sistema 
“Fale Cidadão” - da Ouvidoria do Estado, para a sociedade postar 
informações, sugestões e eventuais denúncias; VII. Criação da 
Ouvidoria na SECOPA; VIII. Disponibilização de relatórios das ações, 
contratos, convênios e termos de cooperação a todas as Instituições 
participantes da Câmara; IX. Publicação de Boletim Informativo das 
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Câmaras Temáticas da Copa do Mundo; X. Realização de reuniões 
trimestrais com representantes das nove (09) Câmaras Temáticas; 
XI. Monitoramento das ações dos demais órgãos e entidades do 
Estado envolvidos, direta ou indiretamente, na execução de ações 
voltadas ao evento Copa do Mundo. (SECOPA, 2011). 

Faz parte do acompanhamento à elaboração de relatório de gestão sobre o 

cumprimento das metas estabelecidas o Plano de Trabalho, assim como a 

alimentação do Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGEP, sistema 

corporativo do Estado de Mato Grosso disponível na web, que permitirá também o 

acompanhamento em todas as Câmaras, órgãos de controle e sociedade em geral. 

É assim que o Governo do Estado de Mato Grosso e a Secretária de Estado 

de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, apresentam o Sistema de 

Gerenciamento de Projetos – SIGEP utilizado em Cuiabá Mato Grosso para a Copa 

de 2014. 

Segundo a SEPLAN, foi a Coordenadoria de Captação de Recursos da 

Superintendência de Planejamento e Orçamento que implantou uma solução 

corporativa de gestão de projetos, disponível para utilização por todas as demais 

secretarias, autarquias e empresas públicas do Estado de Mato Grosso.  

O Sistema de Gerenciamento de Projetos - SIGEP do Estado de Mato Grosso 

é uma solução desenvolvida em software livre, resultado de customizações e novas 

implementações, que se basearam inicialmente na versão 2.1.5 do DotProject.     

Esta opção representa o completo acesso aos códigos, fontes do sistema e a 

absoluta liberdade para desenvolvê-lo, segundo as demandas e necessidades 

identificadas pelo Estado de Mato Grosso. Com o SIGEP, pretende-se que os 

conceitos da gestão de projetos sejam apropriados por segmentos mais amplos da 

administração pública do Estado de Mato Grosso, bem como sejam gerados os 

ganhos de desempenho deles esperados.  

No acesso público o SIGEP apresenta mecanismos bastante simples, 

permitindo um fácil acesso da sociedade para o acompanhamento das obras. 



121 
 

 

 
Figura 26 - Acesso Público aos Projetos 

Fonte: SIGEP (2012). 
 

No SIGEP a sociedade utiliza o sistema para obter informações dos projetos 

em execução ou já finalizados e realizados pelo Governo do Estado.  

 
Figura 27- Projetos em execução 

Fonte: SIGEP (2012). 
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A Figura 27 apresenta o resultado da listagem dos projetos daquela unidade 

administrativa, informando o nome do projeto, as datas de início e término, o valor 

previsto e a situação do projeto, o mandamento e aqueles encerrados. 

 

 
Figura 28 - Consulta Pública Mapa via satélite dos Projetos 

Fonte: SIGEP (2012) 
 

 

Conforme é apresentado na Figura 28 o SIGEP permite a consulta pública por 

mapa via satélite dos projetos, permitindo uma visão panorâmica de toda a obra em 

execução. Esse mapa mostra o local onde o projeto está sendo executado, e as 

fotos disponibilizadas sobre sua execução, sendo armazenada pela equipe de 

gerenciamento de cada um dos projetos.  
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Figura 29 - Fotos dos Projetos em execução através do SIGEP 

Fonte: SIGEP (2012) 
 
 

O SIGEP apresenta outra alternativa que a população poderá ter acesso; é a 

obtenção de dados resumidos de todos os projetos em execução ou finalizados em 

determinada unidade administrativa, através do botão Slide show. 

 

 
Figura 30 - Consulta Pública Slide Show  

Fonte: SIGEP (2012) 
 

Na fase de agenda de tarefas diárias o sistema permite visualizar e 

operacionalizar a agenda do dia. O sistema apresenta todas as fotos dos projetos 

daquela determinada unidade administrativa, em sistema de rotação automática 

entre elas, apresentando dados resumidos dos projetos aos quais as fotos se 

referem. 
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. 

 

 
Figura 31-Tarefas diárias da Execução dos Projetos 

Fonte: SIGEP (2012). 
 

 

Conforme a Figura 31 o SIGEP apresenta: 

 Um formulário de pesquisa. 

 O perfil do operador e da unidade administrativa a que pertence. 

 As unidades administrativas que possuem projetos com os quais o 

usuário está relacionado; 

 Permite a inclusão de novos eventos.  

 Informa sobre a autorização para operar em projetos de mais de uma 

unidade administrativa. 

 Apresenta a data, que traz por padrão a data do dia de acesso, eventos, 

tarefas e projetos.  

 Identifica a listagem de tarefas de que o usuário participa.  

 Efetua registros, bem como percentuais de execução, seguido do nome 

da tarefa, o projeto as quais se referem, as datas de início, duração, conclusão e o 

tempo remanescente para sua conclusão. 
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Figura 32 - Arquivos e documentos dos projetos  
Fonte: SIGEP (2012). 

 
Para inserir arquivos e documentos sobre os projetos ou tarefas nesta função 

é importante criar um ambiente onde sejam reunidos os diversos documentos acerca 

dos projetos, tanto em sua fase de concepção quanto de execução e prestação de 

contas. Uma funcionalidade bastante interessante é a que permite a exibição das 

fotos do andamento dos projetos para a população, na área externa do sistema. 

Os registros sobre execução financeira no SIGEP consistem em viabilizar 

estudos e análises que facilitem o processo de planejamento de novos projetos, pela 

produção de indicadores de custo médio dos projetos, conforme orientam as 

metodologias mais consolidadas de gerenciamento de projetos.  

Para o SIGEP, a definição do tempo de duração previsto para cada uma das 

tarefas é o critério central para o acompanhamento do índice percentual de 

execução dos projetos. Na definição das Tarefas, é importante considerar que elas 

podem ser subdivididas, de tal modo que existem as tarefas-pai e que podem ser 

criadas tarefas-filho, que o SIGEP permite a inserção em níveis. Evidentemente, 

quanto maior o nível do detalhamento, maior a chance de um planejamento mais 

preciso, mas, também se incrementa o cuidado com a rotina de inserção de dados 

sobre o andamento das tarefas.   
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Figura 33 - Execução Financeira dos Projetos 
Fonte: SIGEP (2012). 

 

Na execução dos projetos o SIGEP apresenta ferramentas que permite a 

medida em termos de horas de trabalho necessárias à realização de todas as 

tarefas previstas para sua implementação. A alteração dos percentuais de execução 

das tarefas deve ser feita com muito critério, para evitar a distorção das informações 

lançadas e dos cálculos gerais de andamento dos projetos. Deve-se lembrar que os 

percentuais de execução calculados pelo sistema são divulgados publicamente. 

No acompanhamento da execução das atividades dos projetos envolve uma 

boa gestão de projetos depende da internalização da cultura de manutenção de 

informações atualizadas sobre as atividades executadas ou a executar, bem como 

dos problemas que impediram o cumprimento dos prazos das ações previstas ou 

adiamento. Com a adoção do SIGEP, esse problema pode reduzir-se enormemente.  

Desde que o Gerente de Projeto ajude a difundir a cultura da manutenção da 

informação atualizada. O Gerente de Projeto passa a ter a obrigação de exigir não 

apenas que as pessoas executem as tarefas que receberam mas que também 

entendam a necessidade de alimentar o sistema, mantendo a informação sobre os 

projetos, sempre disponível. 
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Figura 34 - Acompanhamento da execução das atividades dos projetos pelo Gerente 

Fonte: SIGEP (2012). 
  
 

O quadro 9 faz um link com a figura 34 explicitando o acompanhamento da 

execução das atividades dos projetos pelo Gerente conforme o item e descrição.  

  

Item  Disponíveis para propiciar que o gerente de projeto acompanhe sua execução: 

1  Nome do Projeto 

2  Resumo das informações do projeto 

3  Sumário da Execução 

4  Nome das pessoas de contato 

5  Botões com as informações complementares do projeto. Observe que selecionamos a 
aba de atividades 

6  Botão de edição das atividades de execução 

7  Percentual de execução da tarefa 

8  Lista das atividades do projeto, que podem estar organizadas em níveis hierárquicos, 
como atividades pai-filho 

9  Informação dos responsáveis pela execução das tarefas e dos demais usuários 
designados para sua operacionalização 

10  Em vermelho, o sistema exibe aquelas atividades que estão em atraso 

11  Em verde, o sistema exibe as atividades já completas 

 
Quadro 9 - Definição dos itens da figura nº 34. 

Fonte: Adaptado pela autora (SIGEP,2012) 
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Nos relatórios do SIGEP para as funções de monitoramento dos projetos, o 

Gerente de Projeto tem à sua disposição um conjunto de relatórios que lhe fornecem 

diversas informações a respeito dos mesmos. Através dos relatórios o Gerente de 

Projeto pode obter informações sobre portfólios e projetos. Nestes dois casos, o 

gerente de projeto obtém informações completas sobre os projetos, podendo 

escolher os dados a serem exibidos. O SIGEP permite que o gerente de projeto 

identifique: 

a) a lista de projetos; 

b) fase em que se encontram, de acordo com a metodologia do PMBOK;  

c) a situação em que os projetos se encontram 

d) o nome do projeto 

e) o início previsto e o fim previsto 

f) o valor estimado 

g) o valor real 

h) o nome do responsável 

i) a situação 

j) o % executado 

 

Todo o processo de gerenciamento de projetos no momento do planejamento, 

execução e controle nos projetos públicos para a Copa do Mundo de 2014 obedece 

às diretrizes orçamentárias, PPA, LDO, LOA, bem como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal entre outros instrumentos legais, com objeto norteador à administração dos 

recursos públicos. 

 Diante de tantos instrumentos legais a população ganhou mais um 

instrumento participativo para monitorar a gestão pública, pelo portal de 

transparência. Por conta da grande representatividade e relevância esses dois 

instrumentos legais para o processo de gerenciamento dos projetos são abordados 

no próximo tópico. 

5.2.2. Portal da Transparência e Lei de Responsabilidade Fiscal 

O Governo Federal criou o Portal da Transparência, oficialmente 

disponibilizado em 11 de junho de 2010, com o objetivo de lançar um programa para 
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proteger as propostas para o trabalho na preparação da Copa de 2014 e, 

principalmente, para os Jogos Olímpicos de 2016, contra a possibilidade de fraude 

ou corrupção. 

 O Portal da Transparência é conhecido também como "Jogando Limpo"; é 

constituído por uma série de orientações, de conselhos, que irá nortear as 

instituições governamentais e as autoridades fiscais. Este sistema de controle e 

monitoramento permite que a sociedade participe ativamente deste processo. Esse 

instrumento irá auxiliar os cidadãos comuns, para que possam identificar e 

denunciar tentativas de fraudes nas propostas, sendo disponibilizado pelo site Portal 

da Transparência nos Recursos Públicos Federais (PORTAL DA TANSPARÊNCIA, 

2012).   

O site Copa 2014 - Transparência em 1º lugar é uma iniciativa do 
Poder Executivo Federal, por meio da Controladoria-Geral da União, 
com o objetivo de facilitar o controle social dos recursos públicos que 
serão investidos na preparação e execução dos jogos da Copa do 
Mundo de Futebol em 2014 a serem realizados no Brasil. Aqui é 
possível saber a previsão de investimentos e a fonte dos recursos 
(privada ou pública, se do governo federal, estadual ou municipal) de 
cada empreendimento – seja na área de mobilidade urbana ou 
relativo aos estádios e arenas esportivas. Também é possível saber 
as datas de início e de término de cada obra. O site disponibiliza 
ainda a Matriz de Responsabilidades da Copa, além de imagens dos 
locais de competição, algumas virtuais. A Controladoria-Geral da 
União irá acompanhar as despesas dos jogos que serão custeadas 
com recursos Federais. Neste sentido, à medida que novas 
despesas forem definidas, as informações relativas a elas também 
serão publicadas neste site. (PORTAL DA TANSPARÊNCIA, 2012).   

Segundo os Ministérios de Justiça e do Esporte, o programa apresenta um 

plano de criação de um grupo especial, para manter a atenção sobre as propostas, 

protegê-las contra ameaças de fraude e também para evitar atrasos nas obras. 

Desta forma, a Controladoria Geral da União impulsiona o planejamento 

através de campanha de conscientização das pessoas quanto à necessidade de 

prestar atenção a possíveis fraudes e sempre denunciar os casos.  

Este programa objetiva a implementação de medidas contra os cartéis e 

acordos possíveis entre empresas concorrentes, que costumam fixar preços acima 

dos níveis do mercado, com a pretensão de aumentar o valor dos contratos com o 

Estado.  

O então Ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, em 2011, afirma que: 



130 
 

Nada pode ser pior do que alguém tirar proveito destas duas grandes 
oportunidades para cometer crimes. Este é um fenômeno mundial. 
Os empresários poderiam estar entrando com um acordo sobre os 
preços, a fim de competir nestas propostas. Isso é algo que precisa 
ser resolvido. Precisamos promover fair play também nas nossas 
propostas. Fair play é uma coisa que seria de esperar de um país 
que pretende sediar eventos desse porte, acrescentou. (COPA, DO 
MUNDO FIFA DE 2014). 

Ainda o referido Ministro da Justiça Luiz Paulo Barreto, acredita que o Brasil 

conseguirá organizar a Copa do Mundo, pois todos os países conseguiram sediar 

esse megaevento esportivo internacional, inclusive a África do Sul.  

Então, é uma questão de planejar, executar e controlar as programações das 

obras que serão necessárias para o evento, bem como definir a captação dos 

investimentos que serão necessários para a execução das obras, principalmente em 

infraestrutura, serviços e em espaços desportivos.  

  Outro fator de primordial importância neste processo é a matriz de 

responsabilidades, como já mencionada anteriormente. A matriz de responsabilidade 

é o documento que apresenta os valores a serem investidos na Copa do Mundo de 

2014. Este documento define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, 

bem como de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações. 

Para nortear e servir de diretriz no planejamento, controle e transparência há 

a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), 

que dará sustentabilidade ao portal de transparência. 

Aqui se esclarece que não é objeto de pesquisa neste trabalho aprofundar 

nas questões relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas, sim, 

explicitar pontos importantes que irão dar sustentabilidade na transparência da 

gestão pública.  

Em resumo, são destacadas as vantagens da Lei de Responsabilidade Fiscal 

que trata das seguintes questões: 

 Limites.  

 Prazos.  

 Punições Fiscais. 

 Penalidades.  

 Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos Orçamento Participativo.  

 Transparência da Gestão. 

 Maior Eficiência na Ação Governamental.  
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 Racionalização de Despesas.  

 Crescimento das Receitas.  

 Planejamento da Ação do Governo. 

 Herança Fiscal. 

Diante das diretrizes impostas pela LRF, o Governo Federal, busca dar 

transparência e confiabilidade nas informações fornecidas pelas cidades-sede, pois 

é desse processo de gestão que depende para captar recursos, parcerias e 

investidores nos projetos da Copa de 2014.  

 

Quadro 10 - Geral dos Valores dos Projetos da cidade de Cuiabá-MT. 
Fonte: Portal de Transparência da copa 2014 (2012). 

 

Assim, o portal de transparência apresenta um resumo geral dos valores de 

R$ 2,067 bilhões, previsto na matriz de responsabilidade, apresentando o total 

contratado no valor de R$ 1.988 bilhão e total executado no valor de R$178.801 

milhões. 

5.2.3. Ambiente Regulatório − Lei Geral da Copa e as Exigências 
dos Organizadores 

Para organizar a Copa do Mundo de 2014 o Governo Federal assumiu o 

compromisso de assegurar alguns serviços e isenções para garantir a plena 

execução da organização da Copa. Essas garantias governamentais foram exigidas 

pela FIFA em diversos órgãos do Governo Federal e para maior entendimento, 

seguem demonstradas no Quadro 11. 
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Garantias 
Governamentais 
prestadas à FIFA 

Características 

 
 
 
1 

 
 
 

Permissões para 
Entrada e Saída 

do País 

Sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, dispõe sobre 
os vistos de entrada e as permissões de saída do país para os membros 
das delegações da FIFA e de seus parceiros comerciais e operacionais, 
bem como espectadores portando ingressos, que deverão ser 
incondicionalmente concedidos. Nenhuma alteração legislativa se faz 
necessária para o seu atendimento, sendo certo que esta O termo “Copa” 
será utilizado a partir de então como referência para a Copa do Mundo FIFA 
2014, Copa das Confederações FIFA 2013 e eventos da FIFA relacionados 
a essas competições. Garantia já está contemplada no Estatuto do 
Estrangeiro (Lei 6.815/1980). 

 
 
2 

 
 

Permissões de 
Trabalho 

Sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe sobre 
emissão incondicionada de permissões de trabalho para estrangeiros, bem 
como sobre a suspensão de qualquer legislação brasileira que possa 
restringir aos membros das delegações da FIFA e de seus parceiros 
comerciais e operacionais de exercerem suas atividades relacionadas à 
Copa. Os termos previstos nesta garantia serão contemplados por 
legislação específica, a Lei Geral da Copa. 

 
 
3 

 
 

Direitos 
Alfandegários e 

Impostos 

Sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, dispõe sobre a garantia de 
que importação e exportação de bens, necessárias para a organização da 
Copa, serão permitidas e estarão isentas dos impostos cobrados por 
autoridades federais, estaduais ou locais ou por quaisquer outras 
autoridades ou órgãos no Brasil. Para atendimento desta garantia, foi 
necessária a elaboração de legislação específica ( Lei 12.350/2010). 

 
4 

 
Isenção Geral de 
Impostos para a 

FIFA 

Sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, dispõe sobre a concessão 
de isenção geral de impostos à FIFA e seus parceiros comerciais e 
operacionais. Para cumprimento integral desta garantia, foi elaborada 
legislação específica (Lei 12.350/2010). 

 
 
5 

 
 

Segurança e 
Proteção 

Sob responsabilidade do Ministério da Justiça, assegura à FIFA que todas 
as providências necessárias serão tomadas no que se diz respeito à 
garantia de segurança da Copa, bem como das pessoas com ela 
envolvidas. Para o atendimento desta garantia nenhuma modificação 
legislativa é necessária, já que há respaldo na Constituição Federal, no 
Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003) e no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990). 

 
 
6 

 
 

Bancos e Câmbio 

Sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, assegura a irrestrita 
entrada e saída de moedas estrangeiras do Brasil, assim como a troca e 
conversão irrestritas destas moedas para dólares dos Estados Unidos, 
Euros ou Francos Suíços, para a FIFA e seus parceiros comerciais e 
operacionais. Nenhuma alteração se faz necessária para o seu atendimento 
desta garantia, visto que já se encontra contemplada pela Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.568/2008, pelo Decreto 
42.820/1957, e pela Lei 9.069/1995. 

 
 
7 

 
 

Procedimentos de 
Imigração, 

Alfândega e 
Check-In 

Sob responsabilidade dos Ministérios da Fazenda, Justiça e Defesa, 
assegura tratamento prioritário no que se diz respeito aos procedimentos de 
Imigração, Alfândega e Check--In a membros e dirigentes da FIFA, das 
confederações e associações da FIFA, dirigentes de jogos e às equipes. 
Para o integral atendimento desta garantia, nenhuma modificação legislativa 
será necessária, por já estar contemplada pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei 
6.815/1980), dependendo de regulamentação dos Ministérios das Relações 
Exteriores e do Trabalho e Emprego (via Conselho Nacional de Imigração) 
junto à Polícia Federal para atender a agilidade requerida. 
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8 

 
Proteção e 

Exploração de 
Direitos 

Comerciais 

Sob responsabilidade dos Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Trata-se de 
direitos comerciais relacionadas aos eventos, inclusive no que se diz 
respeito ao registro de marcas, ‘marketing de emboscada’, propriedade 
intelectual, entre outros. Os termos previstos nesta garantia serão 
contemplados por legislação específica, a Lei Geral da Copa. 

 
 
9 

 
 

Hinos e Bandeiras 
Nacionais 

Sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, assegura que 
os hinos e as bandeiras nacionais de todos os países participantes das 
competições serão reproduzidos e hasteadas antes de cada jogo dos quais 
participem. Não será necessária nenhuma alteração legislativa para o 
atendimento desta garantia, que já se encontra contemplada na Lei 
9.615/98 (Lei Pelé) e em suas alterações. 

 
10 

 
Indenização 

Sob responsabilidade da Advocacia Geral da União (AGU), assegura todas 
as providências necessárias no sentido do Brasil garantir indenização à 
FIFA decorrentes de todos os eventos relacionados à organização e 
realização da Copa. As questões relacionadas a esta garantia serão 
contempladas na Lei Geral da Copa. 

 
 
 
11 

 
 
 

Telecomunicações 
e Tecnologia da 

Informação 

Sob responsabilidade do Ministério das Comunicações, assegura que será 
disponibilizada à FIFA e demais usuários uma rede de infraestrutura de 
telecomunicações que atenda aos requisitos da FIFA e que esteja de 
acordo com as mais avançadas tecnologias da área. Para tanto, não será 
necessária qualquer modificação legislativa, tendo em vista já estar 
contemplada na Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997). Serão 
necessárias, porém, diligências junto ao Ministério das Comunicações e à 
ANATEL para a homologação de equipamentos, licenciamentos de uso de 
espectro e outras ações na área de telecomunicações. 

 
Quadro 11 − As 11 Garantias Governamentais prestadas à FIFA 

Fonte: Adaptado de Balanço da Copa 2014 – Governo Federal do Brasil (2011)  

 

São muitas as garantias governamentais prestadas à FIFA e, diante de toda 

essa complexidade, se faz cada vez mais necessária à aplicabilidade de uma boa 

gestão pública, pois há diversos parceiros envolvidos no processo de realização do 

mundial.  

Nos atendimentos às garantias da União à FIFA, estão vinculadas a Lei 

12.350/2010, Lei Geral (Lei 12.663/2012) e medidas administrativas. O Comitê 

Gestor tem como prioridade definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no 

Plano Estratégico das ações do governo brasileiro para a realização da Copa 2014, 

sendo coordenado pelo Ministério do Esporte, bem como pelo grupo executivo, que 

é vinculado ao CGCOPA 2014. 

O CGCOPA tem como objetivo coordenar e consolidar as ações, estabelecer 

metas e monitorar os resultados de implementação e execução do plano estratégico 

das ações do governo brasileiro para a realização da Copa.   

Diante deste contexto, a legislação tem um papel importante no processo de 

gestão pública, pois serve como norteadora para as ações do governo em 

obediência à Medida Provisória 496/2010, que resultou na Lei 12.348/2010. Esta 
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estabelece em seu Artigo 1º que: “tem por objetivo excepcionalizar o limite de 

endividamento de municípios em operações de crédito destinadas ao financiamento 

de infraestrutura para a realização da copa e dos jogos olímpicos e paraolímpicos de 

2016”. 

Outra Medida Provisória 497/2010, que resultou na Lei 12.350/2010, trata da 

criação do regime especial de tributação para: 

 Construção. 

 Ampliação.  

 Reforma ou modernização de estádios de futebol. 

 

A Lei faz referências aos estádios que serão utilizados nas partidas oficiais da 

Copa, localizados em cidades-sede ou entorno.  

Discorrendo ainda nos termos da Lei são estabelecidos limites e condições 

dos atos do Poder Executivo, criando isenção de tributos federais incidentes nas 

importações de bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na 

organização e realização da Copa. 

Diante do ambiente regulatório fica concedida à FIFA a isenção aos fatos 

geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente vinculadas à 

organização ou realização da Copa, de determinados tributos federais como: IRRF, 

IOF, Contribuições Sociais, PIS/PASEP Importação, COFINS Importação, dentre 

outros. 

A Lei Geral da Copa  Lei 12.663, de 5 de junho de 2012, trata de medida 

legislativa específica voltada para a Copa e que tem como principal objetivo 

regulamentar todas as questões previstas nas garantias governamentais que não se 

referem à matéria tributária.  

A Lei 12.663 aborda, também, questões relativas à emissão de vistos, 

permissões de trabalho, limites de exploração e proteção de direitos comerciais, 

responsabilidades da União (responsabilidade civil), preços de ingressos, bem como 

questões relativas, ao limite da responsabilidade da União de indenizar a FIFA em 

caso de sinistros durante a Copa. 

Todos esses arcabouços de normas e diretrizes legais vêm para consolidar as 

metas do governo brasileiro para planejar, organizar e materializar a realização do 

evento que trata de questões extremamente relevantes, como: encaminhamento das 
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verbas, proteção de marcas, normas de utilização de estádios e demais 

infraestruturas.  

Por meio do ambiente regulatório, o governo do Estado de Mato Grosso lida 

com os desafios e se utiliza das oportunidades que surgem com a organização do 

mundial.  

5.2.4. Os Desafios e Oportunidades da Copa em Cuiabá-MT 

São grandes os “desafios” para atender todas as exigências da FIFA, pois a 

cidade-sede Cuiabá-MT, terá que ser toda remodelada para atender os requisitos de 

infraestrutura, estádio e aeroporto, sendo que algumas obras deverão estar 

concluídas até dezembro de 2012 e considerando, ainda, os projetos com a 

instalação de quatro centros de treinamento para o mundial. 

Na Mobilidade Urbana, Cuiabá-MT possui um dos melhores sistemas de 

transporte público de ônibus do país, oferendo uma estrutura em que todo ponto de 

ônibus é terminal de integração.  

Segundo Bonilha Filho (2012), o maior projeto que está em andamento na 

cidade é a construção do VLT (Veículo Leve sobre Trilho), de Cuiabá à Várzea 

Grande, pois serão criadas linhas executivas intermunicipais para os 10 municípios 

da futura Região Metropolitana de Cuiabá – RMC, entre elas cinco novas vias de 

acesso ao estádio estão em construção. 

No que tange à infraestrutura aeroportuária o terminal de embarque 

internacional está sendo ampliado por meio de duas fases no processo de 

execução, conforme foi explicitado anteriormente neste trabalho.  

Portanto, acredita-se que o maior desafio para Cuiabá-MT, esteja na 

viabilização da construção do VLT, em função de vários desafios e condicionantes 

embargando a obra e, consequentemente, atrasando o seu cronograma.  

Já o estádio Arena Pantanal está dentro do cronograma apresentando 49,7% 

da obra construída. Contudo, ainda permanecem as exigências da FIFA, na questão 

de modernidade, conforto, acessibilidade etc. Deve ser considerado que está obra 

está exigindo do Governo do Estado investimento elevado, conforme foi 

demonstrado neste trabalho anteriormente. 
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Quanto ao turismo, mesmo não sendo objeto de pesquisa deste trabalho, 

verifica-se a importância de ressaltar que o Governo do Estado afirma que o 

desenvolvimento do turismo nacional e internacional deverá ser o maior legado, em 

função da sua divulgação pelo mundo. 

Contudo, em entrevista Bonilha Filho (2012) afirma que o Estado de Mato 

Grosso ainda não tem consolidado uma infraestrutura para receber o turismo com 

qualidade, assim, o Estado deixará de aproveitar oportunidades que surgirão com a 

Copa, pois não conseguirá atender a demanda de turistas com uma prestação de 

serviço com excelência. Outro fator que Bonilha filho aponta é que ainda não existe 

espaço em Cuiabá, para prover eventos como convenções empresariais acima de 

mil pessoas, comprovando a falta de infraestrutura para receber turistas e outros que 

vierem a Cuiabá. Diante do exposto Cuiabá poderá apresentar uma imagem 

negativa considerando toda essa problemática. Acredita-se que é de 

grande relevância aproveitar as oportunidades decorrentes da copa, com o intuito de 

projetar a imagem do Mato Grosso para o mundo como uma cidade turística. 

Diante do exposto, apresenta-se um resumo dos desafios: 

 Viabilização de estádios ou arenas multiuso que atendam plenamente os 

requisitos do Manual da FIFA. 

 Evitar que estádios construídos ou reformados se transformem em 

elefantes brancos. 

 Preço dos ingressos – evitar que a Copa de 2014 torne os ingressos ainda 

mais caros. 

 Aeroportos – governo federal dividido em relação privatização da 

INFRAERO.  

 Desafio em construir uma engenharia financeira e institucional para 

levantar recursos para ampliar e melhorar a infraestrutura aeroportuária. 

 Evitar experiências negativas para turistas.  

 Eliminar ou amenizar a desigualdade social visível no Brasil. 

 Viabilizar recursos suficientes para melhorar o funcionamento da cidade. 

 Assegurar total segurança em matéria de energia e telecomunicações. 

 Garantir acesso efetivo à cidade sede Cuiabá-MT e ao estádio. 

 Priorizar investimentos para equacionar mobilidade urbana, visando à 

melhora na cidade-sede cuiabana. 
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 Assegurar a desapropriação para a adequação dos investimentos na 

infraestrutura.  

 Viabilizar acesso rápido entre o Aeroporto Internacional Marechal Rondon e 

o estádio Arena Pantanal, centro hoteleiro e centros comerciais. 

 Afastamento e tratamento dos esgotos e resolução do problema do lixo. 

 

Diante do exposto, verifica-se que existem inúmeros desafios, contudo 

identificou-se que o governo do Estado de Mato Grosso está engajado nos 

enfrentamentos para resolver tais desafios.  

Estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam setenta e 

duas “oportunidades” em Cuiabá decorrente da Copa do Mundo de 2014. Dentre 

elas a que mais se destaca é a construção civil, em função de várias obras 

residenciais e comerciais. Em uma palestra abordando o tema “Perspectivas e 

Oportunidades de Negócios da Copa de 2014”, que ocorreu em Cuiabá-MT, 

ministrada pelo pesquisador Roberto Pascarella (2011), este afirma que em Cuiabá, 

uma das 12 cidades-sede, nove setores da chamada “cadeia produtiva da Copa do 

Mundo”, os pequenos negócios terão vez na construção civil, tecnologia de 

informação e comunicação, turismo, produção associada ao turismo, madeira e 

móveis, comércio varejista, serviços em geral, têxtil e vestuário e agronegócio.  

De acordo com outro estudo realizado pela Ernest Young e Fundação Getúlio 

Vargas, mencionado pelo palestrante, se estima que a cadeia produtiva da Copa de 

2014 vai movimentar cerca de R$ 150 bilhões em todo o Brasil. 

 Acrescentou ainda o coordenador do Programa Nacional do Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Sr. Dival Schmidt, no mesmo evento, 

que o programa tem como foco um universo de 400 mil empresas em todo o país, 

embora apenas parte tenha acesso a estas oportunidades.  

Cabe ressaltar que todo este trabalho da Copa de 2014, não se resume à 

identificação de oportunidades de negócios para as micro e pequenas empresas, 

mas em tratar a questão em sua amplitude. Desta forma, acredita-se que as 

oportunidades se limitarão ao antes e durante a Copa do Mundo de futebol. 

Contudo, deve ser observado o legado, que envolve a melhoria da qualidade 

operacional do setor e, consequentemente, o aumento da competividade, geração 

de empregos e consumo proporcionado qualidade de vida para a população 

cuiabana. 
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5.2.5. Verificação dos Riscos e Condicionantes dos Projetos 

De acordo com o Jornal Diário de Cuiabá (2012), em uma reportagem com o 

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Valmir Campelo, responsável pelos 

processos referentes ao Mundial, este revela a preocupação com o baixo índice de 

desembolso para obras. Enfatiza, ainda, que até a Copa de 2014 há pouco tempo e 

muito a ser feito, apresentando um prazo de menos de dois anos, pois na visão geral 

dos projetos no Brasil, apenas metade das obras de mobilidade urbana prometidas 

estão em “ritmo adequado”, apresentando um quadro de preocupação e de alerta, 

pois algumas obras requerem atenção (36%) ou estão atrasadas (8%).  

Em levantamento realizado pelo Ministério das Cidades (2012), apresentado 

dia 27 de agosto de 2012, este mostra dados surpreendentes; listou Cuiabá, 

Manaus, Natal e o Distrito Federal como as cidades-sedes com mais obras de 

mobilidade em ritmo lento.  

Conforme entrevista, Sampaio (2012) afirma que a morosidade nos projetos 

de Cuiabá-MT se dá em função das dificuldades de desapropriações complexas, 

ausência de licenças ambientais e de instalação e a falta de projetos executivos, 

apresentando um cenário preocupante. 

Isto significa, segundo o Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Valmir 

Campelo, “há dois anos do megaevento, existe muita coisa a ser feita e pouco 

tempo hábil para tanto”. (DIÁRIO DE CUIABÁ, 2012). 

Ainda o Ministro do TCU, faz referência ao projeto VLT de Cuiabá-MT, 

afirmando que a atuação do tribunal será limitada à regularidade do financiamento 

obtido com a Caixa e relata que "cabe ao Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso a avaliação da legalidade na execução dos contratos e das licitações que os 

originaram". (DIÁRIO DE CUIABÁ, 2012). 

Diante do exposto o VLT de Cuiabá representa uma obra cuja 

responsabilidade é do Governo do Estado, portanto, a União participa apenas 

através do financiamento com a Caixa Econômica Federal.  

Segundo a publicação do Balanço para o Mundial, o Governo Federal afirmou 

que o início da obra do VLT em Cuiabá-MT, seria em outubro de 2012 e término em 

janeiro de 2014, porém, existem várias formalidades necessárias que devem ser 

levadas em consideração e que poderão causar implicações.  
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Dentre elas os desembolsos da Caixa que, no caso de haver problemas, 

poderão comprometer significativamente o cronograma de execução da obra, dentre 

outros problemas. 

Na obra de mobilidade urbana em Cuiabá-MT, são muitas as intervenções 

necessárias, sendo que algumas já estavam em processo de execução normal e 

outras aceleradas em razão da Copa.  

Devem ser observadas essas implicações com muita seriedade, pois poderão 

causar uma margem de aditivos e dispensas de licitação, justificadas por supostas 

urgências em face de razões alegadamente não conhecidas, bem como causando 

ônus aos cofres da União, em função de providências não tomadas pelos entes 

Estaduais ou Municipais. 

O maior “risco” dos projetos é o de paralisação em consequência do: 

 Descumprimento dos prazos.  

 Das implicações indesejáveis dos enormes canteiros no coração das 

metrópoles. 

 Os inadimplementos de metas nas condições de financiamento para as 

obras.  

 

Diante dos riscos, deve ser verificado pelo órgão que monitora e fiscaliza, se 

o Estado ou o Município extrapolou os limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Caso ocorra essa problemática o fluxo de recursos do financiamento com a 

Caixa Econômica e BNDES, poderá ser interrompido, com potencial paralisação da 

obra.  Segundo o Ministro do TCU, “outros condicionantes para o enquadramento da 

operação no Programa Pró-Transporte (donde frui a linha de crédito da Caixa) 

podem ser alterados, com a mesma consequência danosa”. (DIÁRIO DE CUIABÁ, 

2012). 

Toda essa sistemática obedece a uma matriz de responsabilidade que 

envolve o Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014 (CGCOPA), pois é quem 

determina e oficializa legalmente se A obra está contida ou não na matriz de 

responsabilidades para o Mundial.  

Assim, todas essas obras terão acompanhamento de cronograma e 

fiscalização, com intuito de verificar se há negligência, imprudência ou imperícia na 
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avaliação desses prazos, avaliando também quem os aprovou, sendo submetido às 

consequências de punição perante a Lei, em decorrência da responsabilização a 

quem deu causa. Diante deste fato, o papel do Tribunal de Contas da União de 

acordo com a sua competência, deve fazer um alerta ao Ministério do Esporte.  

Fica dotado ao TCU adotar um instrumento que seja eficaz na confrontação 

da fidedignidade das informações emitidas pelo Estado, no que tange ao percentual 

de execução dos empreendimentos, data da conclusão de cada ação disposta na 

matriz de responsabilidades.  

5.2.6. A Gestão de Imagem do Governo, considerando que o Ganho 
de Imagem pode ser Maior do que o Financeiro 

O evento da Copa do Mundo, por onde passa agrega vários benefícios, 

dentre eles a imagem do país-sede, pois ao receber esse megaevento esportivo 

internacional passa a ser visto e visitado por milhões de pessoas interessadas em 

participar dos jogos, no caso o da Copa de 2014, que será realizada nas doze 

cidades-sede brasileiras. 

Diante desta oportunidade o Governo Federal criou um plano de promoção de 

imagem para a Copa do Mundo FIFA 2014 como plataforma de promoção do país.  

O Ministério do Esporte, coordenado pela GECOPA, reuniu órgãos 

responsáveis pela imagem do país, com o objetivo de coordenar, consultar e debater 

sobre a promoção da imagem do país, tomando como base as pesquisas 

elaboradas em diferentes setores, entrevistas, compilação de informação de 

diferentes fontes de setor governamental, acadêmico, do mercado e subsídios das 

cidades-sede. 

Foi considerado o estudo da experiência de outros países, como Alemanha e 

África do Sul, que sediaram as Copas anteriores. Após toda essa movimentação por 

parte do Governo Federal foi elaborada uma estratégia promocional até 2014, tendo 

como principal objetivo o “Plano de Promoção da Imagem”, de modo unificado 

para alinhar as ações promocionais, garantir uma mensagem única que evite a 

dispersão do ponto de vista de imagem e otimizar o investimento de comunicação do 

Governo Federal.  
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Na promoção de imagem são definidos os pontos fundamentais de ações 

para a promoção dentro e fora do Brasil, utilizando a Copa de 2014 e seus 

preparativos como canal de comunicação, que envolve as ações de publicidade, de 

relações públicas, de promoção de imagem.  

A que mais se destaca é o relacionamento com a imprensa, pois é através 

dela que são apontadas as principais ferramentas para garantir o sucesso do 

evento, especialmente para o fomento comercial, turístico e sociocultural.  

Outros países já fizeram megaeventos esportivos e tiveram grandes 

oportunidades para atualizar, construir ou consolidar suas imagens no mundo.  

Acredita-se que será apenas uma questão de saber aproveitar as oportunidades 

proporcionadas pelo Mundial Esportivo.  

Diante do exposto apresenta-se na Figura 29 a Promoção da Imagem criada 

pelo Governo Federal. 

 

 
 

 
Figura 35 − Promoção da Imagem 

Fonte: Chamada Pública no Diário Oficial da União (2012) 

 
Diante da apresentação da Promoção da Imagem são definidas as estratégias 

de ação às mensagens: 

 Vamos Celebrar - associa-se com a convocação da população, a união 

nacional, o orgulho e autoestima. 

 Nossas conquistas - associa-se ao desenvolvimento, aos avanços 

realizados na área social e a inovações. 

 Demonstrar Nossas Capacidades - mostra ao mundo um país e um povo 

capaz e promove na população o desejo de mostrar excelência. 
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 O Brasil Está Pronto - agrega novos atributos à imagem do país, como 

modernidade, inovação e sustentabilidade. Associa a uma nação preparada, capaz, 

desenvolvida, confiável, do presente. 

 Encantar o Mundo - associa a um país hospitaleiro, tolerante, que vive a 

diversidade, recebe o mundo e com o qual todos se identificam. Também preserva 

atributos já consolidados pelo Brasil, de um povo alegre e que celebra. 

De acordo com o Governo Federal, o desenvolvimento da estratégia 

promocional representa uma grade de países prioritários que foi estabelecida, 

levando em consideração os três eixos, voltados para as relações turísticas, 

comerciais e socioculturais já existentes; tal grade objetiva firmar relação com os 

potenciais parceiros estratégicos para o país. Diante disso, o governo brasileiro visa 

organizar uma estratégia para a construção de uma gestão de imagem, 

considerando que o ganho de imagem pode ser maior do que o financeiro. 

5.3. Os Efeitos dos Impactos Socioeconômicos Diretos e Indiretos 

O Ministério do Esporte (2010) encomendou um estudo sobre os impactos 

socioeconômicos com a Copa do Mundo de 2014, através da consultoria da 

empresa consorciada Value Partners Brasil Ltda., com experiência no setor 

esportivo internacional, que desenvolveu um modelo econométrico, a fim de calcular 

os potenciais impactos econômicos resultantes da realização da Copa do Mundo no 

Brasil. 

O estudo foi analisado em dois tipos de impactos:  

 Os impactos “diretos” estão diretamente relacionados ao evento. 

 Os impactos “indiretos” são contabilizados em consequência do que foi 

causado pelo estímulo às atividades econômicas de outros induzidos pelos efeitos 

diretos, através de “recirculação” do dinheiro na economia.  

 

A estimativa do estudo aponta que os impactos econômicos potenciais 

resultantes da realização da Copa do Mundo podem chegar a R$ 183,2 bilhões, 

sendo que os impactos diretos, apresentando valor de R$ 47,5 bilhões 

representando uma porcentagem de 26% do total, já os indiretos apresentam valor 

de R$ 135,7 bilhões indiretos, representando uma porcentagem de 74%. 
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Os benefícios econômicos diretos da Copa do Mundo são resultado do 

crescimento, considerando, também, os incrementos em dimensões pré-definidas, 

que foram contabilizados em cada uma das variáveis de cálculo do PIB, já levando 

em conta os efeitos de importações: 

 Investimentos em infraestrutura: R$ 33 bilhões. 

 Turismo incremental: R$ 9,4 bilhões. 

 Geração de empregos: 330 mil permanentes e 380 mil temporários. 

 Aumento no consumo das famílias: R$ 5 bilhões. 

 Arrecadação de tributos: R$ 16,8 bilhões. 

 

Os investimentos em infraestrutura representam a maior variável, 

apresentando valor de R$ 33 bilhões, que tem influência nos impactos diretos, uma 

vez que são diretamente contabilizados no PIB; apresentam investimentos com alto 

potencial de geração de empregos, tributos e grande importância na posterior 

recirculação do dinheiro, bem como apresentam o impacto direto na economia do 

país e, consequentemente, nas cidades-sedes. Para tanto, se faz necessária uma 

boa governança, que proporcione a garantia e a concretização do resultado 

macroeconômico potencial com a realização do megaevento esportivo internacional, 

no qual é de grande relevância para o setor público, destacando alguns pontos 

fundamentais: 

 Planejar em detalhe as obras de infraestrutura, as ações promocionais e as 

iniciativas relacionadas ao turismo, a fim de assegurar o impacto previsto. 

 Incentivar o aumento da permanência dos turistas internacionais e o 

aumento do número de turistas que participarão do evento de forma a aumentar o 

impacto do evento no setor de turismo 

 

São ações do setor público que se julgam necessárias para concretizar o 

impacto positivo na economia. Partindo desta premissa, verifica-se que a estratégia 

foi montada através de linha de ações do setor público que compreende o 

planejamento das obras de infraestrutura, a imagem transmitida para o mundo e, 

principalmente, o desenvolvimento turístico; este, por sua vez, se bem trabalhado, 

representa um impacto positivo na economia do Brasil. Portanto, essa estratégia de 

ação na governança do setor público irá potencializar os impactos de forma positiva.  
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Na cidade-sede Cuiabá-MT o impacto da Copa 2014 é extremamente visível 

quanto à segurança, na saúde e no social.   

5.4. A Perspectiva do Legado  

O legado da copa 2014 no pantanal está voltado para todos os projetos 

executados em Cuiabá-MT, considerando que existem projetos que levariam 

décadas para serem planejados e, consequentemente, concretizados.  

 O plano diretor da Copa no Pantanal consiste no plano de mobilidade urbana, 

apresentando um novo modelo de transporte o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), 

visando contribuir na solução dos problemas de transporte de passageiros nos 

principais eixos da cidade.  

Desta forma, remodelando a cidade, apresentando aspectos de modernidade 

com a instalação deste transporte. Acredita-se que é um dos principais legados da 

Copa 2014 para a capital de Cuiabá-MT, considerando também que a cidade 

receberá outras benfeitorias no decorrer da execução das obras.  

É importante ressaltar que os Investimentos no momento estão em R$ 5 

bilhões em obras e, com isso, é certa a transformação de Cuiabá em uma cidade 

moderna e bem aparelhada para receber a Copa do Mundo de 2014.  

O Governo do Estado de Mato Grosso afirma que com a Copa do Mundo de 

2014, deixará como herança um legado de obras fundamental para a sociedade, e 

também para projeção internacional, representando um marco na história de Mato 

Grosso.  

Contudo, acredita-se que o principal legado da capital mato-grossense com a 

realização do Mundial, vai além do físico, pois envolve questões institucionais e 

sociais, gerando benefícios como: aumento da geração de emprego e renda para a 

comunidade, melhoria do transporte público e do Estádio Arena Pantanal, 

visibilidade para Cuiabá, bem como o aumento da mão de obra especializada para a 

construção civil, o intercâmbio cultural, aumento do turismo em Cuiabá e região, 

construção de novos hotéis com alto padrão de qualidade, melhoria na segurança, 

grandes investimentos empresariais e governamentais.  

Mato Grosso já é considerado nacionalmente como um estado turístico em 

função das belezas naturais no entorno da região, como: Pantanal, Chapada dos 
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Guimarães, entre outros. Por essa razão, o turismo é apontado como a atividade 

que mais se destacará na geração de emprego e renda.  

Diante deste contexto, acredita-se que são vários os legados da Copa 2014 

para a população da capital de Mato Grosso: 

 No Projeto de Mobilidade urbana - Cuiabá, uma nova cidade com 23 

grandes obras, VLT, duplicação e alargamento de vias e outros. 

 No Projeto da Arena Pantanal - Um novo estádio com padrão europeu 

apresentando sustentabilidade sendo “multiuso” para utilização em outros eventos.  

  No projeto do Aeroporto - Terminal de primeiro mundo em Várzea Grande 

de capacidade e porte internacional. 

 Na Segurança - Reforço e modernização do sistema policial com ampliação 

de contingente e reaparelhamento.  

 No Complexo Porto - Centro cultural e turístico para abrigar o fan park, 

museu, aquário gigante, shopping cuiabano, planetário, etc... 

 No Turismo - representa uma das principais heranças da Copa, pois o setor 

turístico cria uma perspectiva de projeção internacional. Estão previstas a 

revitalização do Parque de Chapada dos Guimarães e duplicação de várias vias 

ligando a municípios do interior. 

Segundo a SECOPA-MT, ainda há intenção de se criar quatro Centros de 

Treinamentos dentro da Grande Cuiabá e se discute investimentos na Saúde, 

fronteira, interior e outros setores. Para a população cuiabana as mudanças 

positivas são visíveis e significativas, ou seja, o legado será físico, institucional e 

social. 

5.5. Entrevista com o Secretário de Infraestrutura na SECOPA-MT 

Parte I – Perfil do Entrevistado 

1. Nome:  

- Agripino Bonilha Filho. 

2. Idade:  

- 77 anos 

 



146 
 

 Tempo de trabalho na Secretaria:  

- Há 3 anos desde o inicio da GECOPA que depois se transformou em 

SECOPA-MT. 

 

3. Graduação que cursou e onde:  

- Formado em Economia, pela Faculdade de Ciências Econômicas Cândido 

Mendes, em 1964, no Rio de Janeiro. 

  

4. Pós-Graduação - Especialização ou MBA que cursou e onde:  

- Curso de Pós Graduação na Sorbonne, Universidade de Paris. 

  

5. Outros cursos feitos para aperfeiçoamento:  

- Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro – Estudos Profundos sobre o 

Brasil, formado por um grupo − Canada, México e Guatemala − encarregado de 

buscar para o governo, iniciativas privadas e informações sobre diversos segmentos. 

 

6. Outros cargos que tenha exercido anteriormente:  

- Foi Secretário de Indústria e Comércio de Mato Grosso; Secretário de 

Agricultura do Estado de Mato Grosso; Secretário da AGECOPA; Secretário 

Municipal de Finanças; Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Cuiabá-MT; 

Presidente do Centro de Processamento de Dados do Governo de Mato Grosso; 

Presidente e Interventor do Banco do Estado de Mato Grosso; Superintendente da 

Instituição Pantanal Conversion instituída e financiada pelos Hotéis para buscar 

incentivos para o Mato Grosso; Integrante da Associação dos Economistas de Mato 

Grosso; Presidente do Conselho e Sindicato dos Economistas de Mato Grosso; Foi 

Presidente da Associação Mato-grossense de Esportes, que incluía todas as 

atividades esportivas e não apenas o futebol.  

 

Parte II – Roteiro da Entrevista 

 

1. De que forma as experiências anteriores, como a Copa na Alemanha 

(2006) e África do Sul (2010) contribuíram para o Planejamento Estratégico do 

Governo do Estado de Mato Grosso? 
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- O governador Blairo Magi, teve uma visão estadista e ampla, sob dois 

aspetos: O primeiro permitindo que um conjunto de pessoas, sendo compostas por 

Secretários de Estados de Mato Grosso e futuros componentes da AGECOPA 

pudessem estar na Alemanha antes do período de execução das obras de 

infraestrutura e construção dos estádios e depois, no período dos jogos de futebol 

para verificar o andamento, mecanismo e distribuição e funções do trabalho em 

todos os segmentos na época.  

- Ao mesmo tempo em que ele teve uma visão de criar uma agencia 

especializada, autônoma. Aponta alguns defeitos, mas com objetivos claros e 

definidos para ter uma responsabilidade única de planejar organizar e executar as 

obras da copa do mundo que era AGECOPA. Alguns pontos positivos da 

AGECOPA: já tinha um orçamento definido 1 BILHÃO de reais, e todo um contexto 

de segurança e de qualidade ambiental para poder executar esse trabalho até 

dezembro de 2014.  

- Alguns defeitos: No momento em que seus diretores agiam colegiadamente, 

decidiam colegiadamente, mas o presidente era responsável pelas decisões em 

todos os campos, autonomia e autoridade total do presidente, e não dos diretores 

que votaram que deveriam ser responsáveis pelos executivos da agencia. Segundo 

erro: Ter dado um mandato aos diretores como pressuposição que isto criava uma 

segurança maior de trabalho, sem que em uma mudança de governo tivesse 

interferência prejudiciais aos objetivos da copa. Errado porque em qualquer 

circunstancia governamental as pessoas que são convidadas ou escolhidas a 

desempenhar a qualquer ato ou função de confiança deve ser de confiança, se ele 

tem capacidade, equilíbrio, visão, espirito público ele permanece. Se ele falha em 

qualquer um desses itens ele pode ser demitido.  

- Terceiro erro a insubordinação de alguns diretores estes altamente 

preparados para organizar o planejamento estratégico, porém, tinha objetivos de 

médio, longo prazo politico havendo um conflito na agencia. Quarto erro, a troca de 

mandato, contratar pessoas que estavam com mandato que iriam vencer, ou seja, a 

transição de mandato foi prejudicial. Quinto erro, transformar a AGECOPA como 

instituição independente, desvinculado do Governo, porém era o governo que 

investia em campanha e promoção da AGECOPA.  
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- Diante disso veio a extinção da AGECOPA. A soma de todos esses fatores 

transformou a AGECOPA na criação da SECOPA, no qual hoje está funcionando 

bem, mas teve seus autos e baixo. Desta forma o planejamento estratégico do 

Governo foi parcialmente prejudicado. As experiências anteriores da Copa na 

Alemanha (2006) e África do Sul (2010) traz para Mato Grosso o sentimento que 

cabia ao Governo do estado a realizar essa Copa.  

- Diferente da África do sul o responsável total pela execução das obras foi o 

governo federal que contribuiu 95%, o governo Estadual e Municipal participaram 

com apenas 5%, portanto todos os projetos investimentos básicos da África do Sul 

foram planejada e executada pelo governo federal e alguns Estados e Municípios 

tiveram retardado as suas ações administrativa de construção de obras porque 

houve o desentrosamento politico entre o governo Federal, Estadual e Municipal. 

Diante deste fato atrasou muitas obras fundamentais. Foi construído apenas um VLT 

de luxo, uma única linha sem parar do aeroporto até o centro comercial.  

- O planejamento estratégico não foi elaborado como meio de transporte para 

a população. Portanto o planejamento estratégico da África do Sul não é o 

Planejamento estratégico semelhante ao do Governo do Estado de Mato Grosso que 

hoje é feito exclusivamente, com exceção com o convenio com metade dos valores 

prometidos com o DENIT com 230 milhões convenio para obras de responsabilidade 

Federal, fora isso todos os recursos é do governo Estadual emprestado pelo 

Governo Federal, portanto toda a origem do dinheiro do governo Federa será 

regiamente pago pelo povo de Mato Grosso através dos seus futuros impostos, para 

devolver esse dinheiro ao governo Federal.  

- Portanto há essa diferença em quem construiu a copa. Diferente da 

Alemanha que houve uma harmonia entre os entes federativos. Em Mato grosso não 

foi utilizado planejamento estratégico da África do Sul, foi utilizado subprojetos 

elaborado pela prefeitura, subtrabalho incompleto de planejamento urbano 

remendado pela SECOPA, o projeto inovador foi a opção pelo VLT, de agregar 

vários benefícios que poluição rapidez, custos etc. Mas o planejamento estratégico 

não advém de lugar nenhum. O Planejamento estratégico do Estado sem cópia 

nenhuma e sem influência alguma, apenas atendendo as exigências da FIFA que é 

facilitar a vida da população e daqueles que irão visitar o Estado. 
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Observou-se que o governo do Estado de Mato Grosso buscou consolidar o 

planejamento estratégico dos projetos para a copa do mundo de 2014, conciliando 

as necessidades da cidade com as exigências da FIFA, priorizando investimentos 

em infraestrutura que atenda as necessidades da sociedade cuiabana.       

 

2. Em que consiste o Plano Diretor da Copa para a cidade-sede de 

Cuiabá-MT? 

- São três: Estádio “Arena Pantanal Multiuso” e Mobilidade urbana e 

Aeroporto.  

Acredita-se que dentre os três projetos apresentado o que mais vai impactar 

no desenvolvimento regional é o de mobilidade urbana em decorrência de geração 

de benefícios para a sociedade. Diante desta analise verifica-se que se começa a 

construir um legado promissor para o Estado de Mato Grosso.  

 

3. Como foi estruturada a captação dos recursos para os Investimentos 

nos Projetos para Cuiabá-MT? 

- Não passou pela iniciativa privada, tudo foi feito pelo governo do Estado e 

parte do recurso emprestado pelo Governo Federal (BNDS, DENIT), recursos para 

serem pago em dez anos.   

Identificou-se a forma de captação de recursos que ficou dividido em 

Estadual/Federal, porém é relevante ressaltar que, quem vai pagar essa divida é a 

população cuiabana por meio de impostos etc. Então fica o questionamento o estado 

tem condições de honrar esse legado de dividas de longo prazo com o governo 

federal? Acredita-se que por mais que o Estado de Mato Grosso apresenta índice 

relevante na economia do Brasil, deve haver prudência por parte do governo, pois os 

investimentos são elevados.  

 

4. Qual a estrutura do Planejamento, Execução e Controle dos projetos 

para a Copa do Mundo de 2014? 

- A execução esta sendo feito com equilíbrio. Dentro da estrutura da SECOPA 

além dos funcionários estratégicos da própria SECOPA, Procuradores do Estado, 

Representantes do Tribunal de Contas, todos os órgãos fiscalizadores estão na 

SECOPA eles opinam antes da SECOPA tomar qualquer tipo de decisão, desta 
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forma utilizando o sistema de pré-controle que se está utilizando. Tem um servidor 

que alimenta o Sistema de Gerenciamento-SIGEP. 

Observou-se que depois do encerramento da AGECOPA (independente do 

Estado) e com a criação da SECOPA (dependente do Estado) o governo do Estado 

agiu com mais cautela montagem da estrutura no planejamento, execução e 

controles dos projetos, buscando prevenir de forma eficiente na utilização de um 

sistema de pré-contole.  

 

5. De que forma o Governo do Estado do Mato Grosso, controla e 

monitora as obras? 

- Quanto ao Controle dos Projetos da Copa do Mundo, o Secretário 

Extraordinário da Copa tem uma equipe gerencial e operacional composta por: 

Contador, Controller Orçamentário e Financeiro, Auditoria interna e Externa (TCE), 

Engenheiro, Arquiteto etc. para acompanhar as aplicações e administração dos 

recursos, bem como, as execuções das obras, sendo que na maior parte o controle 

é realizado in loco. 

- Emite relatórios gerenciais do monitoramento das obras para os órgãos 

fiscalizadores como: Ministério das Cidades, Ministério dos Esportes, BNDS, 

Tribunal de Contas do Estado e UNIÃO, sendo rotina estar alimentando os relatórios 

gerenciais para esses órgão que solicita constantemente, alguns dos relatórios são 

publicados pelo portal de transparência, SIGEP e GOBRAS disponibiliza 

informações sobre qualquer obra do Estado de Mato Grosso sendo administrado 

com o próprio recursos do Estado.  

Verificou-se que todos os projetos em execução passam por processo de 

controle e monitoramento, visando uma boa administração de recursos públicos no 

andamento dos projetos. Contudo, existe prestação de contas desses recursos, no 

qual a SECOPA tem a responsabilidade de emitir informações fidedignas para o 

SIGEP, bem como na elaboração de relatórios gerencias para atender os órgãos 

fiscalizadores. 

 

6. Quais das obras que constam no projeto citado no Plano Diretor, 

estão em fase terminal ou finalizadas? 

- Nenhumas das obras estão prontas. O governo do Estado conseguiu uma 

doação de recursos de 20.000 milhões por parte das instituições agropecuária para 
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financiar os projetos básicos projetos, para depois fazer os projetos executivos, este 

é o projeto mais completo, transmite segurança, atrasando desta forma a execução 

dos projetos em 8 meses em função de ter que finalizar e apresentar o projeto 

executivo. 

Diante do exposto verifica-se que por falta de recursos para dar andamento 

no projeto executivo, acabou interferindo de forma significativa, atrasando as obras, 

alterando desta forma muitos deles para 2013 a 2014, sendo que muitos deles 

deveriam estar prontos no final de 2012.  

  

7. Todos os Projetos de Cuiabá-MT apresentam sustentabilidade, 

conforme a exigência da FIFA?. 

- Sim. Todos os Projetos de construção cível apresentam sustentabilidade, 

centro de comando e controle, Projeto da Arena Pantanal, o estádio de treinamento 

e o entorno dela, de acordo com a exigência da FIFA. Na Arena Pantanal, existe um 

certificado NID de sustentabilidade, consistem em projeto de aproveitamento de 

iluminação natural, de uso, muitos outros quesitos. Desde o inicio o Projeto Arena 

Pantanal foi premiado em 2010 na Alemanha, como o projeto que comtempla a 

sustentabilidade.  

Verificou-se que o projeto que mais se destaca nessa abordagem de 

“sustentabilidade”, é a Arena Pantanal, apresentando característica de um espaço 

multiuso.   

 

8. Qual a Responsabilidade Socioambiental dos projetos da Copa do 

Mundo em Cuiabá-MT?  

- Sim. Todos foram feitos em consonância planejamento integrado entre obras 

compensação sócio ambiental. Todos os projetos são projetos licenciados quanto à 

parte ambiental autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente, então o impacto 

ambiental é mínimo, mas sempre atendendo a legislação, principalmente a questão 

do replantio. Quanto ao social está ligada a desapropriação, porém os projetos 

tentam minimizar ao máximo a questão da desapropriação. No impacto social tem a 

questão de minimizar os ruídos, controle de poeiras e os transtornos com locomoção 

da população em função de todas as obras, estarem sendo executadas ao mesmo 

tempo.  
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Um fator que chamou a atenção do mundo na copa para 2014 foi a 

abordagem da responsabilidade socioambiental dos projetos. Além de fazer parte 

das exigências da FIFA, a cidade sede Cuiabá-MT, tomou como requisito 

fundamental na aprovação dos projetos executivos.  

 

9. Quais são os Riscos e Condicionantes dos Projetos de Cuiabá-MT?  

- Riscos: O maior risco é a falta de planejamento gráfico de Cuiabá-MT, pois 

deve considerar que não se sabe o que está em baixo da terra, pois no momento em 

que se abre um buraco se depara com milhares de fios como, por exemplo: SEMAT, 

SANEMAT, INTERMAT, CODEMAT ETC, aumentando os custos com alteração das 

obras. 

 - Condicionantes: chuvas, Leis, promotores, desembargadores, Ações na 

Justiça, desapropriação. 

Diante do exposto verifica-se que conduzir os projetos da copa de 2014 em 

Cuiabá-MT apresentam diversos riscos e condicionantes, contudo, o que foi 

observado, como maior implicador na execução dos projetos, foi as ações na justiça, 

embargando em tempo indeterminado a obra, com o atraso de todo o cronograma 

previsto. 

 

10. Quais são os obstáculos na execução das Obras?   

- Obstáculos legais com o VLT, pois está parada a obra em função da 

interpretação da Justiça por promotores e desembargadores através de uma liminar 

alegando fragilidade no projeto. Embargar um grande projeto em execução como o 

VLT, deixa a cidade em situação de abandono de obras. O governo alega que essa 

ação deveria ser feita antes do inicio da execução do projeto. Desapropriação apesar 

de ser do interesse do governo, mas ainda existem juízes que concedem liminares 

contra a desapropriação. Diante destes processos o Governo teve que parar as 

Obras. 

Conforme foi explicitado pelo Secretario da SECOPA, verifica-se que são 

muitos os obstáculos para atingir com eficiência a execução das obras em tempo 

hábil.  
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11. Quais são os imponderáveis fatores externos que o Governo deve levar 

em consideração? 

- Os imponderáveis fatores externos são todos esses conjuntos de fatores 

conforme foi citada anteriormente, acrescenta-se que Cuiabá é uma cidade antiga, 

estreitas, por não ser uma cidade planejada apresenta vários problemas. Destacam-

se também as dificuldades em Brasília em liberar recursos, liberação de projetos, 

arrecadações, fiscalizações excessivas, que impõem pontos de vistas diferenciados 

às vezes em choque retarda as execuções de obras. 

Identificou-se que os fatores externos influenciam diretamente no processo de 

execução dos projetos, pois dependem de parcerias para a captação dos recursos.  

 

12. O que contempla os desafios e oportunidades com a Copa do Mundo 

em Mato Grosso?  

- No momento a grande oportunidade está sendo com mercado de trabalho 

que está em alta, devido à redistribuição maior de recursos na cidade está 

permitindo um aumento do poder aquisitivo muito simpático em todas as áreas.  

Mudanças foram verificadas na economia regional, pois em decorrência da 

execução dos projetos na infraestrutura, bem como na construção civil, houve uma 

alta demanda de profissionais para trabalhar. Desta forma as oportunidades são 

inúmeras para a comunidade local, com geração de empregos, aumento de renda, 

consumo e consequentemente o bem estar da população. Porém existem desafios 

pois a população tem que conviver com os transtornos proveniente de tantas obras 

sendo executadas ao mesmo tempo.  

 

13. Como potencializar os efeitos positivos da Copa do Mundo em 

Cuiabá-MT?  

- Investir em Projetos que gerará benefícios futuros para a população 

cuiabana, como por exemplo, grandes investimentos em infraestrutura, como por 

exemplo o VLT e turismo.  

Observou-se que o governo do Estado do Mato Grosso buscou investir 

pesadamente nos projetos de infraestrutura. Desta forma remodelando a cidade de 

Cuiabá para uma cidade moderna e bem equipada para receber eventos de grande 

porte.  
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14. No ambiente regulatório, o que contempla a Lei Geral da Copa e as 

exigências dos organizadores?  

- Todos os projetos obedecem a Legislação, PPA, LDO e LOA, sempre em 

consonância a LRF e Lei Geral da copa que aborda questões que irá regulamentar a 

realização do evento em conformidades com as exigências da FIFA.  

Diante do exposto verifica-se que o planejamento e orçamento público devem 

obedecer, obrigatoriamente, as diretrizes fundamentais para a administração dos 

recursos públicos.    

 

15. De que forma a Lei de Responsabilidade Fiscal influencia na gestão 

dos projetos? 

- A LRF prevê que o governo não poderá gastar além do que arrecada e nem 

deixar dividas para o gestor que irá receber o governo na próxima gestão. Todos os 

projetos tem dotação orçamentária para investimentos, em conformidade com a LOA 

Municipal, sendo administrado o saldo desta fonte pela Secretaria Municipal de 

Finanças públicas. Desta forma a gestão dos projetos é norteada pelas diretrizes 

legais previsto na constituição Federal. 

Percebeu-se que na administração públicos é fundamental que o gestor 

público demonstre de forma clara e objetiva a aplicação dos recursos públicos 

através de informações fidedigna por meios de relatórios disponibilizados nos 

sistema de gerencial público. Desta forma atendendo as exigências e cumprimento 

da LRF por meio da transparência nas informações.  

 

16. De que forma o Governo do Estado de Mato Grosso, está trabalhando 

o Capital Humano? 

- Na construção do estádio de futebol se aproveita os que cometeram crimes, 

são utilizados os presos para o trabalho na construção civil, tendo carteira assinada, 

e para cada dia que trabalha é reduzido a sua pena. Está sendo aproveitados os 

escravos que foram descobertos pelo ministério do trabalho são liberados. Cuiabá 

não tem mercado de trabalho.  

- Transformando os que já estão trabalhando no estádio, tecnicamente 

evoluindo a qualidade deles, ensinando a ler e escrever, então todo esse capital 

humano está sendo trabalhado, sendo eles da comunidade.  E na área de turismo, 

hotéis e restaurantes, taxistas. O gasto com cursos de capacitação para taxistas é 
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muito elevado, porém não está sendo bem aceito pelos profissionais. O curso 

começou com 20 inscritos e no final do curso sem nenhum.  

Observou-se que o Projeto Arena Pantanal se atentou quanto à questão da 

responsabilidade social, valorizando a comunidade local, bem como realizando 

projetos que tem como atividade principal a inclusão social. Diante disso verifica-se 

que a copa do mundo vai muito além de um jogo esportivo mundial, no qual envolve 

projetos que tem como base principal a valorização do ser humano como pessoa, 

profissional que busca se integrar de forma digna na sociedade.   

 

17. Qual é a gestão de imagem do governo do Estado de Mato Grosso, 

considerando que o ganho de imagem pode ser maior do que o financeiro. 

- Sim. O ganho de imagem é igual ao financeiro, se o estado não aproveitar a 

imagem para o financeiro, perdeu tempo. Mato é bonito, tem Pantanal, mas isso não 

é o suficiente, é preciso que venha Investir em Mato Grosso, vende-se a imagens 

dos indicadores que de Mato Grosso tem agropecuária e agricultura bem 

desenvolvida. 

- O governo do Estado não “está” investindo no turismo como deveria, não irá 

apresentar para o mundo de forma positiva, ao contrario está sendo feito de forma 

negativa. Não irá apresentar ao mundo uma Copa do Mundo bem estrutura para 

receber o turista.      

Verificou-se que o governo do estado de Mato Grosso não está se 

preparando de forma eficiente para a Copa de 2014, segundo a entrevista com o Sr. 

Bonilha, afirma que a gestão de imagem é considerada sim um ganho maior que o 

financeiro, porém não está se investindo na imagem do estado como deveria ser 

feito, aproveitando a oportunidade única com o evento da Copa de 2014. Sendo que 

MT é um estado que apresenta ponto turístico que poderia estar sendo divulgado 

idealizando um projeto para o pós-copa.  

 

18. Qual o impacto socioeconômico em Mato Grosso com a Copa do 

Mundo de 2014? 

- Investir em Mato Grosso em promoção de marketing para o turismo, isso irá 

refletir no impacto socioeconômico.  
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19. Microeconomia e impacto social: de que forma as microempresas 

serão beneficiadas? 

- Tudo que reflete na economia reflete na microempresa. Investido no Estado 

irá impactar as microempresas. Hoje a microempresa respalda o mercado de 

trabalho em 65%, respalda a economia em 60%, então o que vai impactar a micro 

empresa tudo, hoje as grandes empresas automobilistas tem 500 microempresas 

fornecendo peças.  Tudo que hoje é investido não se faz parque integrado, tem que 

ser divido em partes, até por uma questão econômica.  

- A microempresa está inserida em qualquer ato positivo, principalmente 

turismo. Hoje o turismo representa o capital da microempresa em Mato Grosso. Se 

tivermos mesmo um Pantanal palatável, infraestruturado, nós podemos trazer 

metade do mundo para conhecer Mato Grosso. Infelizmente Cuiabá-MT não tem 

infraestrutura para receber o turista em Mato Grosso, não estão planejando esse 

título e não faz parte da SECOPA, é outro setor, sendo que era pra ser feito por 

aqui, sendo os recursos administrados pela SECOPA. 

Percebeu-se que houve uma mudança significativa na economia do estado de 

MT, pois é perceptível a mudança da sociedade cuiabana em decorrência de vários 

projetos de construção civil sendo executado em MT, desta foram gera emprego, 

aumento de renda, consumo, qualidade de vida. Tudo isso acaba impactando a 

microeconomia do Estado e consequentemente as microempresas são beneficiadas 

em decorrência desses fatores que se acredita que seja positivo para o Estado.   

 

20. Quais os efeitos dos Impactos socioeconômicos diretos e indiretos?  

- Os impactos diretos e indiretos estão voltados para alavancagem com a 

geração de empregos, em decorrência da movimentação da economia com por 

conta de estar em alta com construção civil, por conta da execução das obras no 

Estado de Mato Grosso. Desta forma reflete na geração de emprego, mais renda, 

consumo, bem estar da população cuiabana, afetando direta e indiretamente no 

desenvolvimento regional.   

 

21. Qual é a perspectiva do Governo do Estado com o legado?  

- Afirma que o legado será às 400 horas de divulgação com a copa do mundo 

De acordo com Estudos realizados pela Universidade Federal de Mato Grosso-

UFMT, o Estado irá receber uma média de 60.000 mil turistas em 14 dias, isso 
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obrigou que os hotéis se ampliassem na construção de novos hotéis, fatalmente a 

exigência de se ter mais apartamentos á disposição para impactar os centros de 

eventos de Mato Grosso, no caso o centro de evento de pantanal, um teatro em ter 

que construir, através do Governo do Estado, um espaço aberto que comportam 

mais de 2500 a 3000 mil pessoas, para eventos, congressos.  

- Então o que significa esses eventos para a economia de Mato Grosso, 

representa o turismo do pantanal, ampliar esse patamar de pequenos eventos para 

médio para ocupar os hotéis que estão sendo construído para o pós-copa. Se o 

nosso turismo não tiver êxito, vai ter sobra de espaço físico nos hotéis, ou seja, irá 

apresentar ociosidade, mas se continuar otimizando o mercado turístico que 

representa hoje os eventos, congressos, então o pessoal aproveita para conhecer os 

pontos turístico de Mato Grosso.  É esse evento turístico que está sustentando a 

economia turística de Mato Grosso. Como dobrou para o evento da copa do mundo, 

precisam ser adequados os espaços com infraestrutura turística, para fazer um novo 

planejamento para captação de turismo. 

 - Existe um projeto de autoria do Bonilha Filho – SECOPA, para ser 

apresentado ao governador do Estado, que consiste em uma construção do Teatro 

municipal para 2500 pessoas, um planetário, um conjunto de museus digitais, bem 

como um aquário digital, representando um centro turístico, comercial.   O legado 

consiste também em centros de treinamento, deixado como legado para UFMT, 

Bombeiro, e outros centro de oficiais deixado para a população.     

Diante do exposto observou-se que o governo do estado de MT teve cautela e 

muito cuidado na elaboração dos projetos executivos para a copa de 2014. Desta 

forma priorizou os investimentos pesados na infraestrutura da cidade de Cuiabá-MT, 

objetivando deixar um legado que beneficiasse a população cuiabana. 

 

22. O Legado da Copa poderá ser Físico, Institucional e Social? 

- O legado físico consiste em deixar para sociedade uma infraestrutura com 

mobilidade urbana, de aparelhos públicos totalmente implementados, condizente 

com a cidade, considerando que a mais de 20 anos a cidade não tinha projetos 

desse porte sociedade, pois levariam décadas para ser realizados. 

- O Institucional - Cidade moderna e equipada, sendo que algumas 

instituições públicas irão ganhar implementações, como a saúde, educação entre 
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outros. Deve ser considerado também o ganho de imagem do Estado de Mato 

Grosso para o mundo como uma cidade turística. 

- No social, a cidade se transformara em uma cidade moderna, bem como 

transformações essas que está voltada para os benefícios para a população como 

treinamentos, aperfeiçoamento com cursos profissionalizantes para a população 

local, e consequentemente gerando mais empregabilidade com profissionais 

qualificados. Desta forma dando qualidade de vida digna para a população 

cuiabana. 

Verificou-se que o legado da Copa poderá ser físico, institucional e social, 

considerando o plano diretor dos projetos de Cuiabá-MT, que foram constituídos de 

forma que atendessem as exigências da FIFA, contudo que esses projetos 

trouxessem benefícios econômicos, financeiros e sociais para a sociedade cuiabana. 

Desta forma os projetos estão sendo executados gerando impactos diretos e 

indiretos na economia, afetando de forma positiva no desenvolvimento regional. 

Ainda nota-se que o governo poderia investir mais na promoção de imagem do 

Estado de MT, visando no pós-copa o desenvolvimento e sustentabilidade regional. 

Será abordada no próximo tópico a analise dos resultados do projeto “Arena 

Pantanal”, considerando que entre todos os projetos executados em Cuiabá-MT, 

este é o único que apresenta no encerramento do projeto em dezembro de 2012. 

Desta forma o estudo optou por tratar apenas deste projeto na analise dos 

resultados. Esta justificativa é em decorrência do término desta pesquisa se encerra 

também em dezembro de 2012.  
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6. PROJETO ARENA PANTANAL  

6.1. Análise dos Resultados  

A análise dos resultados foi obtida por analise documental e por meio de 

entrevista com o Sr. Agripino Bonilha Filho (Economista e Assessor Especial), 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Desapropriação, em exercício na Secretaria 

Extraordinária da Copa (SECOPA) em Mato Grosso. Cabe ressaltar quanto à 

importância da entrevista com o Sr. Bonilha, pois sendo que este foi uns dos 

fundadores da extinta AGECOPA e sendo substituída pela atual SECOPA 

contribuindo significativamente na coleta de dados para o desenvolvimento deste 

trabalho. Outro fator que representa de grande relevância para a contribuição neste 

trabalho, foi a realização de um estudo que o Sr Bonilha fez na África do Sul para o 

governo do estado de Mato Grosso, no qual nomeou um grupo de representantes do 

Governo do Estado e empresários para conhecer e estudar o planejamento 

estratégico no Pré-Copa da África do Sul de 2010. 

 A entrevista foi realizada em 25 de setembro de 2012 e as informações 

obtidas foram trabalhadas até o momento antecedente à qualificação. Os demais 

serão incorporados à dissertação. 

Após a estruturação e execução do roteiro para entrevista na SECOPA, com 

os dados obtidos e sua respectiva sistematização apresenta-se a demonstração e 

análise dos resultados apenas do projeto “Arena Pantanal”, pois é o único dos 

projetos com término em dezembro de 2012, o qual possibilitou a coleta de dados 

dentro do prazo do gerenciamento do projeto, permitindo a análise final deste 

trabalho que se encerra em dezembro de 2012. 

O Governo do Estado de Mato Grosso apresentou no plano diretor três 

projetos para a Copa de 2014: Mobilidade Urbana, Aeroporto e o Estádio a “Arena 

Pantanal”, o qual é objeto de análise desta pesquisa. Os outros dois projetos não 

são aqui analisados, em decorrência do tempo do projeto que estão previstos para 

término em 2013 e a Arena Pantanal com término para dezembro de 2012, sendo 

compatível com o tempo de execução desta dissertação.   



160 
 

De acordo com a SECOPA, o Governo do Estado de Mato Grosso apresenta 

o projeto do Estádio a “Arena Pantanal”; um estádio de futebol em construção na 

cidade de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso em substituição ao Estádio José 

Fragelli conhecido como “verdão”, que foi demolido. O novo estádio, construído de 

acordo com todas as exigências da FIFA, sediará quatro partidas da Copa do Mundo 

FIFA 2014.    

A Arena Pantanal é uma das principais obras para a Copa do Mundo da FIFA 

Brasil 2014 em Cuiabá e, por isso, foi projetada com todas as recomendações que 

constam no Stadium Requirements da FIFA. 

A Arena Pantanal foi concebida a partir de modernos conceitos de 

funcionalidade e sustentabilidade. O projeto já recebeu vários prêmios, inclusive um 

internacional e foi elogiado por instituições ligadas à arquitetura nacional. 

O entorno do estádio, área com mais de 300 mil m2, contará com passarelas, 

uma praça com áreas de lazer, pista de caminhadas, atividades esportivas, espelho 

d'água, lanchonetes, restaurante, e muito verde. De acordo com o projeto apresenta 

uma estrutura que permite a aproximação das arquibancadas ao campo, o projeto 

arquitetônico da Arena Pantanal garantirá segurança, acessibilidade e conforto para 

atletas e espectadores. 

Este projeto representa para o Governo do Estado perspectiva positiva, por 

agregar diversos fatores econômicos, financeiros e sociais, abordados neste 

trabalho, em função deste projeto ser o objeto de estudo de caso desta pesquisa.  

Na visão do Governo do Estado destaca-se como perspectivas positivas a 

agregação de vários benefícios que vem paralelamente à realização do projeto. 

Dentre esses benefícios destacam-se a geração de empregos, a divulgação da 

imagem da cidade cuiabana para o mundo entre outros. 

Bonilha Filho (2012) afirmam que a Arena Pantanal tem como principal 

objetivo no seu projeto construir uma arena “multiuso”, para exposições, eventos e 

shows entre outros. Desta forma o Governo do Estado tem a intenção de montar um 

planejamento estratégico de manutenção da Arena Pantanal para o Pós-Copa, para 

terceirizar a administração da arena, bem como instalar shopping e centros 

comerciais no seu entorno, criando perspectivas de sustentabilidade e garantindo 

um legado de oportunidades e de geração de novas receitas para o crescimento na 

economia do Estado, em função do Estádio apresentar um projeto multiuso. 
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Conforme Julia Bickmann, gerente de informação da cidade e membro do 

Comitê de Organização da Copa de 2006, afirma que é de grande relevância manter 

uma estratégia na organização, coordenação e implementação de infraestrutura, 

tráfego, designer da cidade, marketing e turismo para o desenvolvimento regional. 

Para Brett Dungan, executivo da Associação de Hospitalidade e Sake Van 

Der Wal, diretor internacional de operações e negócios do Departamento de 

Comércio e Indústria da África do Sul, abordaram as experiências da Copa de 2010, 

que teve problemas com ingressos e construiu apenas estádios de futebol, que 

deverão se transformar em elefantes brancos. Este problema é tratado com 

preocupações e representa um tema de discussões do momento no Brasil e 

principalmente em Cuiabá-MT, pois vários órgãos têm alertado sobre a necessidade 

de se construir estádios, adaptados para receber outros eventos. (COPA DO 

PANTANAL, 2010). 

6.2. Análise Econômica e Financeira  

No planejamento e execução do projeto da Arena Pantanal na cidade-sede de 

Cuiabá-MT, são apresentados pela SECOPA demonstrativos financeiros, no qual 

apresentam os recursos que irão financiar a da obra, cuja opção foi feita pelo tipo de 

intervenção e reconstrução.   

O Governo Federal e Ministério do Esporte apresentam o Balanço de 2012 do 

projeto Arena Pantanal na cidade sede Cuiabá-MT, bem como o custo da obra e a 

captação dos recursos para a sua execução. O projeto da Arena Pantanal é de 

responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso, que optou pelo tipo de 

intervenção na reconstrução, ou seja, demolição do antigo “estádio verdão” para a 

construção do novo estádio “Arena Pantanal”. 

Este projeto apresenta uma capacidade de 43.136 lugares, sendo 18.000 

removíveis. Para custear este projeto o Governo do Estado de Mato Grosso optou 

pelo modelo de investimento “Público”.  
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Figura 36 – Balanço 2012 - Copa do Mundo 2014 – Estádio “Arena Pantanal” na 
Cidade-sede de Cuiabá-MT 

Fonte: Ministério do Esporte (BRASIL, 2012) 
 

Na captação de recursos financeiros a opção foi pelo modelo de investimento 

“Público”, advindos do governo federal (financiado pelo BNDES) no valor de R$ 

285,0 milhões representando 55% da captação dos recursos. 

Para o governo do Estado R$ 233,9 milhões representando 45% da captação 

dos recursos. Até o momento, esta pesquisa apresenta a situação do financiamento 

de “contratado” com desembolso de R$ 78,5 milhões do governo do Estado de MT. 

Até em abril de 2012, a data da publicação do Balanço do Governo do Estado, a 

situação era de 40% da obra executada, sendo que a obra e o entorno estão em 

andamento. Porém, ainda falta providenciar a aquisição de cadeiras, mobiliário e 

placar, mas a previsão do término da obra da Arena Pantanal está previsto para 

dezembro de 2012. 

Nesta fase o projeto básico, o projeto executivo, processo licitatório (obras) e 

o gerenciamento de obras encontram-se concluídos. Já a obra e o entorno ainda se 

encontram em andamento, com providência a ser executada, no que tange à 

aquisição de cadeiras, mobiliário e placar. Este projeto tem um cronograma a ser 

cumprido de acordo com as exigências da FIFA, no qual estabelece que o prazo 

final pra o desta obra “Arena Pantanal”. 
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Quadro 12 - Cronograma da Execução Financeira 

Fonte: Portal de Transparência- Ministério do Esporte (2012) 
. 

De acordo com o Ministério do Esporte o cronograma da execução financeira 

apresenta o inicio do gerenciamento da Obra, desde a fase do projeto básico que 

teve inicio em julho de 2009, sendo finalizado em outubro de 2010. Segundo Bonilha 

Filho (2012), houve atraso relevante desde o planejamento e execução do projeto 

básico até o projeto executivo, justificando o atraso por falta de recursos para 

finalizá-lo. Conforme o cronograma de execução financeira a Arena Pantanal está 

prevista para ser finalizada em dezembro de 2012, porém podendo se ser 

prorrogada para até o ano de 2013.  

 

 

Quadro 13 - Fonte de recursos da cidade sede Cuiabá-MT 
Fonte: Portal de Transparência- Ministério do Esporte (2012) 

 
A fonte dos recursos financeiros para a cidade sede-Cuiabá-MT, veio do 

financiamento através do banco BNDES e apresentam os recursos captados no 

valor total de R$ 285.000.000 milhões. A outra parte do recurso ficou por conta do 

governo do Estado MT no valor de R$ 233.900.000 milhões. De acordo com a matriz 

de responsabilidade, a previsão de investimento para esta ação ficou estimado em 

um total de R$ 518.900.000,00; este balanço da Copa foi publicado pelo Ministério 

do Esporte considerando os valores da auditoria, certificação ambiental e os custos 
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estimados (não contratados) de cadeiras, placar e troca do tipo de estrutura metálica 

de cobertura. 

 

 
Quadro 14 - Execução Financeira - Financiamento 

Fonte: Portal de Transparência- Ministério do Esporte (2012) 
 

O Ministério do Esporte apresenta valores consolidados com o BNDES, 

apresentando valor cedido com aditivos de R$ 392.952.860 milhões, sendo realizado 

o financiamento em no dia 24 de novembro de 2010 com vencimento para o dia 15 

de dezembro de 2025, ou seja, para ser pago em 15 anos. Contudo, cabe ressaltar 

que essa dívida gerada pelo governo do estado de Mato Grosso para sediar a copa 

será revertida em impostos e cobrada da sociedade cuiabana. Do total financiado foi 

liberado em 27 de julho de 2012 apenas R$ 161.096.950 milhões. 

 

 

Quadro 15- Execução Financeira 
Fonte: Portal de Transparência- Ministério do Esporte (2012) 

 
 

As informações sobre a execução financeira, sendo publicadas por meio do 

portal de transparência apresentam a situação dos recursos de contratado no valor 

de R$ 421.671. milhões, sendo que o executado tem o valor de R$ 159.942. 

milhões. Nesta fase, a Arena pantanal apresenta uma execução da obra dentro da 
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normalidade do prazo estabelecido, conforme foi contratado com a Consorcio Santa 

Barbara Mendes Junior e estabelecido na matriz de responsabilidade com a FIFA.  

 

 
 

 

Quadro 16 - Quadro geral da Execução Financeira 
Fonte: Portal de Transparência- Ministério do Esporte (2012) 

 

No quadro geral da execução financeira o portal de transparência apresenta 

os valores consolidados no total previsto de R$ 518.9 milhões, sendo que do total 

contratado apresentando, o de valor de R$ 421.671. milhões, apenas R$ 159.942 

milhões foram executados. 

Em todas essas fases de o planejamento e execução orçamentária foram 

norteados pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA) de Cuiabá-MT, definida pela Lei n° 5.499/2011 que 

“estima a receita e fixa a despesa do município de Cuiabá para o exercício financeiro 

de 2012”. Desta mesma forma, fica estabelecida a obediência à Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000, que define o controle e transparência na 

execução dos projetos em Cuiabá-MT. 

O projeto básico e executivo está em consonância com o processo licitatório 

em concordância com a Legislação pública, ou seja, PPA, LDO, LOA e a LRF; o 

projeto visa transparência nas informações que alimentam o sistema de 

gerenciamento de projetos (SIGEP) do governo do Estado de Mato Grosso, na 

execução e controle e monitoramento das obras.  
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Na estrutura do controle dos projetos para a Copa de 2014, os organizadores, 

ou seja, as três esferas governamentais (Federal, Estadual e Municipal) e a FIFA, 

contam com as ferramentas de monitoramento e transparência das informações. 

O monitoramento é feito in loco, com objetivo de verificar o andamento na 

execução dos projetos. É feito, igualmente, por meio da Controladoria e Auditoria do 

Tribunal de Contas da União (TCU) para prestação de contas dos gastos públicos, 

através de Balanços econômicos e financeiros divulgados oficialmente pelas 

cidades-sede e Governo Federal. 

Enfim, tudo, inclusive, os balanços econômicos e financeiros que são 

divulgados oficialmente, estão em consonância com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei de Reponsabilidade Fiscal e Lei Geral da Copa. Cabe ressaltar 

que a não obediência à legislação, bem como irregularidades por erro ou fraude na 

administração dos recursos públicos na execução da obra, implica na paralização 

imediata da obra, sob a penalização, conforme os preceitos da legislação citada 

neste trabalho. 

6.3. Monitoramento e Controle 

No monitoramento e controle do projeto Arena Pantanal o governo do Estado 

de Mato Grosso conta com diversos recursos da contabilidade gerencial trabalhando 

as informações econômicas e financeiras por meios de relatórios gerenciais na 

prestação de contas para os órgão fiscalizadores. Conta também com o sistema de 

gerenciamento de projetos-SIGEP, o qual tem como base as fases de um projeto 

segundo o PMI - Project Management Institute, que consolidou uma metodologia de 

gestão de projetos publicada no PMBOK - Project Management Body of Knowledge 

explicitado no referencial teórico.  

A gestão de projetos na administração pública adota como sistema de 

gerenciamento de projetos-SIGEP que segue em síntese o método do PMBOK que 

indica um projeto que possui um ciclo de vida de cinco fases, a iniciação, o 

planejamento, a execução, o monitoramento e controle e a finalização.  

Desta forma o Gerenciamento de projetos do SIGEP se sustenta no 

gerenciamento do Escopo, Tempo, Custo e Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicação, Riscos, Aquisições, Integração. Com este sistema de gerenciamento 
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de projetos o Estado não teve nenhum custo de aquisição ou obrigações relativas ao 

pagamento de licenças de uso, independentemente do número de usuários que 

venham a utilizar a ferramenta.  

Diante do exposto é apresentado na figura 37 como é definido e processado o 

sistema de gerenciamento de projetos-SIGEP, sendo utilizado na execução, 

monitoramento e controle dos projetos para a copa 2014 no estado de Mato Grosso. 

O SIGEP integra as informações necessárias para uma boa gestão de 

projetos para copa de 2014, como: 

 

 
Figura 37 − Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGEP – Demonstração do 

Projeto “Arena Pantanal”. 
Fonte: SECOPA (2011) 

 
 

Através do Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGEP, cada 

participante terá um usuário de acesso aos projetos da sua Câmara e poderá 

acessar os projetos e verificar o seu monitoramento.  
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Cabe ressaltar que a coordenação geral visualizará todos os projetos. O 

sistema disponibiliza a comunicação por e-mail, sendo criada conta de e-mail central 

para a coordenação geral e outras contas para cada Câmara, como, por exemplo:  

camarastematicas@secopa.mt.gov.br e ctransparencia@secopa.mt.gov.br.  

 

 
Figura 38 − Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGEP – Monitoramento 

Consulta Pública – Relatório dos Projetos De Cuiabá-MT 
Fonte: SIGEP (2012) 

 

A SECOPA, por meio do SIGEP apresenta relátório de monitoramento de 

vários projetos que estão sendo executados em Cuiabá-MT, para a Copa de 2014, 

porém, esta análise se limitará apenas aos dados do projeto da Arena Pantanal, pois 

é o objeto de estudo de caso deste trabalho.  

O relatório apresenta a construção da Arena Pantanal que teve inicio em 24 

de abril de 2010 e com a data do término para 31 de dezembro de 2012. A obra está 

em andamento apresentando 49,7% já concluida. O relatório faz referência ao custo 

da obra. No primeiro momento apresenta o valor previsto de R$ 359.457.041,94,  

depois apresenta o valor R$ 100.629.433,70.  
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Este relatório de monitoramento foi disponibilizado pelo SIGEP, que 

disponibiliza acesso à consulta pública para o acompanhamento de todos os 

quesitos aqui tratados.   

 

 
 

Gráfico 3 − Monitoramento do Projeto “Arena Pantanal” 
Fonte: SIGEP (2012) 

 
Conforme o monitoramento do Projeto Arena Pantanal, até a presente data, o 

gráfico apresenta 49,9% do projeto executado, sendo que o antigo estádio Verdão já 

se encontra com 91% em processo de demolição.  

Todo o processo de execução do projeto teve 60% da administração local, ou 

seja, o Governo do Estado de Mato Grosso está mantendo o cronograma exigido 

pela FIFA, com encerramento do projeto em dezembro de 2012.  

No Gráfico 1 são apresentados outros quesitos que fazem parte do processo 

de execução, tais como drenagem, elementos de fundação etc.  

O monitoramento do projeto também é realizado in loco e com intuito de 

documentar o processo de evolução de construção da Arena Pantanal é registrado 

também por meios de fotos, que são inseridas no portal do SIGEP, bem como no 

portal de transparência, para acesso dos interessados nas informações dos projetos 

da copa de 2014 em Cuiabá-MT. 
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 Este acesso vai desde os administradores dos projetos até ao acesso 

público. Desta forma, demonstra transparência na execução e controle por meio de 

monitoramento nos projetos públicos.  

A Figura 28 apresenta a evolução da execução do projeto Arena Pantanal. 

  

  

   

   

Figura 39 − Imagens do Processo de Execução e Monitoramento- Projeto “Arena 
Pantanal” 

Fonte: SIGEP (2012) 
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Cabe ressaltar que este projeto está em andamento e até a presente data da 

pesquisa verificou-se que a obra está com 49,7% concluída. Portanto, ainda haverá 

modificações significativas até o encerramento total da obra. O monitoramento por 

meio de imagens tiradas in loco e disponibilizada no SIGEP de Mato Grosso 

apresenta a evolução do processo de execução do projeto da Arena Pantanal.  

Desta forma a SECOPA monitora e controla o projeto da Arena Pantanal, 

mantendo uma equipe de profissionais na área gerencial e operacional composta 

por: Contador, Controller Orçamentário e Financeiro, Auditoria interna e Externa 

(TCE/TCU), Engenheiro, Arquiteto etc. para acompanhar as aplicações e 

administração dos recursos, bem como as execuções das obras, sendo que na 

maior parte o controle é realizado in loco.  

 

 
 

Quadro 17: Relatório de obras fotográfico - CGU 
Fonte: Portal Transparência- Ministério do Esporte (2012) 

 
Todo esse processo de monitoramento e controle é reportado por meio de 

relatórios gerenciais de obras e enviados para a prestação de contas com os órgãos 

fiscalizadores: Controladoria Geral da União, BNDES, Ministério do Esporte e FIFA. 

 Dentro do Cronograma da obra serão feitas alterações conforme o 

andamento do projeto, coincidindo com o cronograma do encerramento marcado 

pela FIFA para dezembro de 2012.  
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6.4. Análise da Responsabilidade Socioambiental e 
Sustentabilidade da “Arena Pantanal” 

A Copa do Mundo é organizada pela FIFA e tem o papel fundamental de 

fiscalizar todos os projetos em execução nas cidades-sede. Uma das exigências 

feita pela FIFA é a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade dos 

projetos. Desta forma, o projeto Arena Pantanal apresenta um programa de ação de 

inclusão social e capacitação da mão de obra no estádio da Copa do Mundo de 

2014, contratando ex-detentos para trabalhar na execução das obras. A dois anos 

da Copa do Mundo de 2014, o estádio Arena Pantanal e outros projetos apresentam 

um cenário urbano, que mostra a construção civil em todos os lugares da cidade 

cuiabana.  Porém, todo esse processo de construção civil era previsível. Contudo, 

uma prática ganha destaque por seu valor social, pois parte significativa da mão de 

obra na execução do projeto é formada por funcionários locais, ex-detentos e 

detentos em regime semiaberto.  

Acredita-se que essa adesão de práticas de responsabilidade social, agrega 

bons resultados, pois garante a valorização da cidadania, respeito ao meio 

ambiente, inclusão da comunidade do entorno, geração de trabalho e renda, e 

qualificação da mão de obra da população. 

A FIFA orienta as cidades sede na execução das obras, que envolvam a área 

social, por meio da inclusão da comunidade local durante todo o processo. Cabe 

ressaltar que além dos detentos, a Arena Pantanal conta com ex-trabalhadores 

escravos. A contratação de resgatados de trabalho análogo à escravidão e de 

egressos do sistema prisional para atuar nas obras mostra também que a 

construção da Arena Pantanal está reconstruindo vidas. Além do emprego com 

carteira assinada, os trabalhadores recebem alimentação, alojamento, curso de 

alfabetização e qualificação profissional. 

De acordo com o Governo Federal todas as sedes da Copa contam com 

programas de inclusão social, cujo quadro de funcionários é composto em 96% pela 

comunidade local, dentre elas destacam-se: 

 Arena Amazônia. 

 Arena de Brasília. 

 Arena de Cuiabá. 

 Arena de Belo Horizonte. 
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 Arena de Fortaleza. 

 Arena de São Paulo.  

 Arena de Salvador.  

 Arena de Natal. 

É de grande relevância enfatizar neste trabalho que essas cidades-sede 

foram além da exigência da FIFA, pois tiveram atitude e iniciativa no programa de 

inclusão social, empregando colaboradores de um grupo, geralmente, excluído: 

detentos em regime semiaberto, ex-detentos e ex-trabalhadores escravos, na 

execução das obras. 

Essa inserção faz parte de um Termo de Cooperação Técnica com o 

Conselho Nacional de Justiça, que prevê 5% dos postos de trabalho para detentos, 

ex-detentos, cumpridores de penas alternativas e adolescentes em conflito com a lei. 

Diante dos termos legais ficou estabelecido que a cada três dias trabalhados, os 

detentos diminuem um dia na pena e ainda recebem uma bolsa de um salário 

mínimo. 

Uma última questão que vem ganhando destaque nos últimos anos é a 

preocupação com o meio ambiente. Visto que um evento da magnitude da Copa 

pode causar sérios impactos ambientais, a FIFA encoraja o desenvolvimento e 

adoção de projetos sustentáveis relativos à emissão de gases poluentes, economia 

de água, tratamento de resíduos sólidos, dentre outros. O grande objetivo de todos 

esses investimentos é que os visitantes, jogadores e equipes técnicas possuam 

todas as facilidades possíveis de modo a terem uma estada confortável durante os 

jogos.   

Desta forma um fator que deve ser levado em consideração neste trabalho é 

a questão da sustentabilidade no projeto da Arena Pantanal, onde prêmio de 

arquitetura em Londres, uma medalha de ouro na categoria Empreendimentos 

Públicos pelo The Americas Property Awards 2010. Na escolha do projeto não foi se 

levado em conta apenas os aspectos como modernidade e beleza, mas 

principalmente o compromisso com a sustentabilidade e com a responsabilidade 

socioambiental na cidade de Cuiabá-MT. Este reconhecimento internacional vem 

confirmar que a Arena Pantanal se apoia em uma linha de trabalho, apresentando 

um design de qualidade e em requisitos de qualificação urbana, responsabilidade 

social e ambiental. 
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A obra na Arena Pantanal está em processo de execução apresentando uma 

capacidade de acomodação de 43.136 mil pessoas. Está previsto para a Arena 

pantanal receber quatros jogos do mundial.  

Diante do exposto acredita-se que Cuiabá-MT, está construindo uma arena de 

primeiro mundo, segundo os parâmetros mais modernos de arquitetura e 

sustentabilidade e também financeira, pois será uma arena multiuso para 

exposições, eventos e shows, desta forma garantindo a sua sustentabilidade de 

acordo com as exigências da FIFA. 

O projeto Arena Pantanal foi criado com objetivo de deixar um legado de 

oportunidades, bem como perspectiva de geração de novas receitas para o 

crescimento da economia do Estado, em função do Estádio apresentar um projeto 

multiuso, visando garantir sustentabilidade no pós-copa. 

O Quadro 18  apresenta um resumo das questões da pesquisa e as respostas 

obtidas por meio da pesquisa/estudo de caso. 

 

Questões da Pesquisa Resumo dos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De que forma o planejamento e 
execução do plano diretor dos projetos 
vem trabalhando os desafios e 
oportunidades para a Copa do Mundo de 
2014 na cidade-sede de Cuiabá-MT? 

 Planejamento: é constituído pelo plano diretor de Cuiabá-MT e 
consiste em uma matriz de responsabilidade norteada pelas 
leis orçamentarias brasileiras (PPA,LDO e LOA) que envolvem 
projetos básicos e executivos com investimentos elevados em 
Infraestrutura, estádio e aeroporto, de acordo com as 
exigências da FIFA. O planejamento foi baseado em projetos já 
existentes na cidade e priorizando outros que atendam as 
necessidades da sociedade cuiabana como transporte VLT, 
aeroporto. Serviu como experiência de planejamento e análise 
econômica e financeira as experiências dos países com as 
copas anteriores: Alemanha Copa de 2006 e África do Sul 
Copa de 2010, principalmente nos projetos de infraestrutura 
dos Estádios. A Arena Pantanal apresenta um projeto Multiuso 
(sustentabilidade e responsabilidade socioambiental), para ser 
utilizado em grandes eventos na cidade, como jogos, show, 
área comercial ao entorno da arena (restaurante, lojas e 
shopping) gerando rendas no pós-copa.   

 Execução: envolve a captação de recursos, aprovação dos 
projetos executivos, licitação para contratação de construtora 
para executar os projetos, montar equipe de profissionais da 
SECOPA, liberação de licença ambiental etc. Todos os projetos 
se encontram em execução, porém nem todos estão dentro do 
prazo fixado pela FIFA. Contudo, a arena Pantanal apresenta 
um cronograma dentro da normalidade.  

 Desafios: captação de recursos, desapropriação, ações na 
justiça.  

 Oportunidades: Projeção da cidade para o mundo como ponto 
turístico, com a execução dos projetos aumenta a geração de 
emprego, renda e consumo, afetando de forma positiva o 
desenvolvimento socioeconômico.  
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2. Como está sendo estruturada a gestão 
de projetos de Cuiabá MT, no controle, 
monitoramento e transparência, 
considerando os riscos e 
condicionantes? 

 Gestão de projetos: A gestão dos projetos é de total 
responsabilidade da SECOPA, excluindo o projeto do aeroporto 
(Governo Federal). Desta forma, desde o planejamento, 
execução, monitoramento/controle é realizado por equipe de 
profissionais (gestores, secretário de infraestrutura, contador, 
contoller, auditores, engenheiros, arquiteto etc.)  

 Monitoramento/Controle: No gerenciamento de projetos MT 
conta com o SIGEP e monitoramento in loco. Elaboração de 
demonstrativos econômicos e financeiros para compor 
relatórios gerenciais e prestar contas aos órgãos fiscalizadores 
(TCE, TCU, FIFA etc) e à sociedade, através de acesso público 
para o monitoramento e controle das obras.   

 Transparência: Todos os projetos são executados com 
recursos público, tornando-se obrigatória a prestação de contas 
do gestor públicos, em obediência a LRF e a Lei 4.620. Foi 
criado o portal de transparência pelo governo federal, para o 
acesso público na execução financeira e das obras da copa de 
2014.  

 Riscos e Condicionantes: captação de recursos, 
desapropriação, ações na justiça. 

 
Quadro 18 − Resumo das questões da pesquisa e as respostas obtidas por meio da 

pesquisa/estudo de caso. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Copa do Mundo é considerada como fonte canalizadora de oportunidades 

do país/cidade-sede, impulsionadora do desenvolvimento. Em decorrência de várias 

expectativas com o mundial, alguns países disputam o “privilégio” de sediar a Copa 

do Mundo. Contudo, este privilégio demanda de investimentos elevados, com o 

processo de organização do Mundial. A Copa de 2014 ocorrerá no Brasil e os jogos 

realizados em doze cidades-sede, dentre elas está Cuiabá-MT, que receberá quatro 

jogos do Mundial. 

 Na cidade sede Cuiabá-MT, o Governo do Estado/Federal assumiu um 

compromisso com a FIFA, comprometendo-se em realizar diversas intervenções no 

espaço urbano. Esses investimentos, de acordo com o Governo Federal são 

considerados elevados, exigindo a captação de recursos por meio de órgãos 

públicos com parceria da iniciativa privada.  

Diante do processo de implementação do plano diretor da Copa do Mundo de 

2014 na cidade sede de Cuiabá-MT foram identificados três projetos no plano diretor 

que, consistem em um total de seis empreendimentos, consolidando o investimento 

total no valor de R$ 2.050,3 Milhões, distribuídos nos seguintes projetos: Mobilidade 

Urbana, Estádio-Arena Pantanal e Aeroporto. 

Identificou-se que as estruturas de planejamento, execução e controle no 

gerenciamento de projeto no setor público são norteados por leis, como: Plano 

Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO e Lei Orçamentaria Anual -

LOA, sendo esta última embasada pela Lei N° 5.499/2011 de Cuiabá-MT. 

Verificou-se que o Controle da execução dos projetos é realizado por meio de 

monitoramento in loco por funcionários estratégicos da própria SECOPA como: 

equipe de engenheiros, arquitetos etc. constituídos com a finalidade de acompanhar 

as execuções das obras. Cabe ressaltar que o controle é acompanhado pelos 

Procuradores do Estado, Representantes do Tribunal de Contas, todos os órgãos 

fiscalizadores, dentre eles o Ministério das Cidades, Ministério dos Esportes, 

BNDES, Tribunal de Contas do Estado, UNIÃO e FIFA. 

Observou-se que o Sistema de Gerenciamento de Projetos - SIGEP, permite 

ao Governo do Estado do Mato Grosso, melhor forma de controle e monitoramento 

das obras, por meios de relatórios gerenciais no monitoramento das obras para os 
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órgãos fiscalizadores, sendo que alguns dos relatórios são publicados pelo portal de 

transparência, norteados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Geral da Copa. 

Isto, permite a credibilidade nas ações governamentais, bem como servindo de 

articulação entre os entes federados, (órgãos públicos) e parcerias de iniciativa 

privados e com o comitê organizador local da copa do mundo FIFA 2014. 

Compreende-se que a estrutura e aplicabilidade do gerenciamento de 

projetos no setor público para a Copa de 2014 criou vários pontos estratégicos, 

desde o primeiro momento, como o planejamento das ações, considerando a função 

e as responsabilidades de cada ator envolvido, com o objetivo de administrar, do 

melhor modo, os fluxos de informações, monitoramento de resultados e 

implementações de ações preventivas e corretivas no decorrer da execução dos 

projetos. 

Analisou-se na Gestão de Projeto os riscos e condicionantes, desafios e 

também as oportunidades. Identificou-se que, para a realização do mundial na 

cidade sede de Cuiabá-MT, existem vários desafios, riscos e condicionantes e, 

dentre muitos, destacam-se a desapropriação da população em local que passará o 

VLT, as condições de tempo, a falta de planejamento na infraestrutura quando foi 

criada a cidade-sede Cuiabá (considerada uma cidade antiga) afetando na execução 

dos projetos do plano diretor para a copa de 2014, gerando, assim, mais custos com 

implementação de novos planos de ação, na tentativa de solucionar os problemas. 

Outro fator relevante é a morosidade na liberação de documentação que se depara 

com a burocracia, afetando as negociações dos investimentos com Bancos, bem 

como a autorização da Licença ambiental que ainda não foi definida em vários 

projetos.  

Contudo, verificou-se na execução dos projetos também a existência de 

inúmeras oportunidades, sendo que muitas delas associadas a benefícios que 

refletem no impacto socioeconômico direto e indireto que podem ser: 

 Físicos - investimentos na infraestrutura; 

 Institucional - adoção de uma boa prática no processo de organização 

planejamento, execução e controle na gestão dos projetos pública; 

 Social - incluindo a questão de inclusão social, Ex. a contratação de ex-

detentos, detentos regime semiaberto, ex-trabalhadores escravos e comunidade 

local. 
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Cabe enfatizar que este impacto social permitiu que esses trabalhadores 

fossem capacitados por meio de programa de ação social do governo Estadual, para 

a prestação dos serviços na Arena Pantanal. Destacam-se, também, os benefícios 

intangíveis, que se referem ao ganho de imagem internacional do país e, 

consequentemente, de todas as cidades-sede, aqui se destaca Cuiabá-MT. 

Conclui-se que, para a realização da Copa do Mundo de 2014, são exigidos 

investimentos elevados, associados com grandes desafios, mas gerando inúmeras 

oportunidades, sendo observado na cidade sede Cuiabá-MT, o impacto 

socioeconômico direto e indireto, com a geração de empregos e ganho de imagem 

turística, impactando de forma positiva no desenvolvimento regional. 

Nas limitações do estudo, diante da amplitude e alta complexidade que 

envolve este tema de pesquisa, este trabalho não teve a pretensão de esgotar o 

tratamento das informações que envolvem o estudo, portanto, se limitou em tratar o 

estudo de caso na cidade sede de Cuiabá-MT, tendo como objeto de pesquisa a 

apresentação do plano diretor dos projetos da Copa do Mundo de 2014, que trata 

dos projetos de mobilidade urbana, arena pantanal e aeroporto.  

Contudo, com intuito de limitar o estudo de caso, a análise de resultados 

tomou como base as informações apenas do projeto da Arena Pantanal, em função 

da limitação do prazo do projeto que se iniciou em julho de 2009 e tem seu término 

em dezembro de 2012.  

Neste estudo considera-se de grande relevância tratar das limitações da 

pesquisa cientifica em função do tempo disponível para a execução de todos os 

projetos da SECOPA - Cuiabá-MT.  De acordo com os cronogramas disponibilizados 

no decorrer da apresentação de todos os projetos, tudo terá que estar prontos até o 

ano de 2014 em conformidade com a exigência da FIFA e esta pesquisa cientifica 

tem seu término no final do ano de 2012.  

Assim, a análise de resultado da pesquisa segue embasada apenas no 

projeto que atende a este cronograma, neste caso a “Arena Pantanal”, com base 

na qual foi realizada uma análise no gerenciamento dos projetos, tendo como 

instrumento de gestão o planejamento, a execução e o controle.  

Como proposta de estudos futuros, na construção deste trabalho verificou-se 

que organizar o evento da copa do mundo em uma cidade-sede exige um nível de 

alta complexidade e carece de mais aprofundamentos de estudos.  
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Muitos projetos ainda estão em execução com o término para 2013 a 2014, 

como de Mobilidade Urbana, que apresenta obras de grande relevância para 

sociedade cuiabana, como por exemplo, o VLT e o Aeroporto estão sendo 

remodelados com padrão internacional para dar condições de atender a demanda 

de aeronaves e, consequentemente, o fluxo de turistas. 

Contudo, essas obras ainda estão em fase de execução e terão suas obras 

finalizadas apenas em 2013 a 2014, portanto permitirá novas pesquisas sobre 

gerenciamento de projetos, verificando o impacto destes projetos para a sociedade 

cuiabana. 

Este trabalho permitirá embasamentos para pesquisas futuras na fase da 

realização da Copa e Pós Copa buscando trabalhar novos indicadores e objetivos 

como, por exemplo, o legado da Copa do Mundo de 2014 para o Brasil e para as 

cidades-sede. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE II – ROTEIRO 1 

PARTE I – PERFIL DO ENTREVISTADO 

1) Idade: ______ 

2) Tempo de trabalho na 
Secretaria:________________________________________ 

3) Graduação que cursou e onde: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

4) Pós-Graduação - Especialização ou MBA que cursou e onde: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Outros cursos feitos para aperfeiçoamento: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Outros cargos que tenha exercido 
anteriormente:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

PARTE II – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1. De que forma as experiências anteriores, como a Copa na Alemanha (2006) e 
África do Sul (2010) contribuíram para o Planejamento Estratégico do Governo 
do Estado de Mato Grosso? 

2. Em que consiste o Plano Diretor da Copa para a cidade-sede de Cuiabá-MT? 
3. Como foi estruturada a captação dos recursos para os Investimentos nos 

Projetos para Cuiabá-MT? 
4. Qual a estrutura do Planejamento, Execução e Controle dos projetos para a 

Copa do Mundo de 2014? 
5. De que forma o Governo do Estado do Mato Grosso, controla e monitora as 

obras? 
6. Quais das obras que constam no projeto citado no Plano Diretor, estão em fase 

terminal ou finalizadas? 
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7. Todos os Projetos de Cuiabá-MT apresentam sustentabilidade, conforme a 
exigência da FIFA?. 

8. Qual a Responsabilidade Socioambiental dos projetos da Copa do Mundo em 
Cuiabá-MT?  

9. Quais são os Riscos e Condicionantes dos Projetos de Cuiabá-MT?  
10. Quais são os obstáculos na execução das Obras?   
11. Quais são os imponderáveis fatores externos que o Governo deve levar em 

consideração? 
12. O que contempla os desafios e oportunidades com a Copa do Mundo em Mato 

Grosso?  
13. Como potencializar os efeitos positivos da Copa do Mundo em Cuiabá-MT?  
14. No ambiente regulatório, o que contempla a Lei Geral da Copa e as exigências 

dos organizadores?  
15. De que forma a Lei de Responsabilidade Fiscal influencia na gestão dos 

projetos? 
16. De que forma o Governo do Estado de Mato Grosso, está trabalhando o Capital 

Humano? 
17. Qual é a gestão de imagem do governo do Estado de Mato Grosso, 

considerando que o ganho de imagem pode ser maior do que o financeiro. 
18. Qual o impacto socioeconômico em Mato Grosso com a Copa do Mundo de 

2014? 
19. Microeconomia e impacto social: de que forma as microempresas serão 

beneficiadas? 
20. Quais os efeitos dos Impactos socioeconômicos diretos e indiretos?  
21. Qual é a perspectiva do Governo do Estado com o legado?  
22. O Legado da Copa poderá ser Físico, Institucional e Social? 
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ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
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ANEXO II – LEI GERAL DA COPA 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.663, DE 5 DE JUNHO DE 2012. 

Produção de efeito  

Mensagem de veto  

Regulamento 

Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 
Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 
2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que 
serão realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio 
de 2003; e estabelece concessão de prêmio e de 
auxílio especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à 
Copa do Mundo FIFA 2014 e aos eventos relacionados, que serão realizados no Brasil.  

Art. 2o  Para os fins desta Lei, serão observadas as seguintes definições:  

I - Fédération Internationale de Football Association (FIFA): associação suíça de direito privado, 
entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação, e suas subsidiárias não domiciliadas 
no Brasil; 

 II - Subsidiária FIFA no Brasil: pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no Brasil, cujo 
capital social total pertence à FIFA; 

 III - Copa do Mundo FIFA 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. (COL): pessoa jurídica 
de direito privado, reconhecida pela FIFA, constituída sob as leis brasileiras com o objetivo de 
promover a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, bem como os 
eventos relacionados; 

 IV - Confederação Brasileira de Futebol (CBF): associação brasileira de direito privado, sendo 
a associação nacional de futebol no Brasil; 

 V - Competições: a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014; 

 VI - Eventos: as Competições e as seguintes atividades relacionadas às Competições, 
oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela FIFA, Subsidiárias FIFA no 
Brasil, COL ou CBF: 

 a) os congressos da FIFA, cerimônias de abertura, encerramento, premiação e outras 
cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos de mascote e outras 
atividades de lançamento; 

 b) seminários, reuniões, conferências, workshops e coletivas de imprensa; 

 c) atividades culturais, concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras expressões 
culturais, bem como os projetos Futebol pela Esperança (Football for Hope) ou projetos beneficentes 
similares; 

 d) partidas de futebol e sessões de treino; e 

 e) outras atividades consideradas relevantes para a realização, organização, preparação, 
marketing, divulgação, promoção ou encerramento das Competições; 
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 VII - Confederações FIFA: as seguintes confederações: 

 a) Confederação Asiática de Futebol (Asian Football Confederation - AFC); 

 b) Confederação Africana de Futebol (Confédération Africaine de Football - CAF); 

 c) Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Confederation of North, 
Central American and Caribbean Association Football - Concacaf); 

 d) Confederação Sul-Americana de Futebol (Confederación Sudamericana de Fútbol - 
Conmebol); 

 e) Confederação de Futebol da Oceania (Oceania Football Confederation - OFC); e 

 f) União das Associações Europeias de Futebol (Union des Associations Européennes de 
Football - Uefa); 

 VIII - Associações Estrangeiras Membros da FIFA: as associações nacionais de futebol de 
origem estrangeira, oficialmente afiliadas à FIFA, participantes ou não das Competições; 

 IX - Emissora Fonte da FIFA: pessoa jurídica licenciada ou autorizada, com base em relação 
contratual, para produzir o sinal e o conteúdo audiovisual básicos ou complementares dos Eventos 
com o objetivo de distribuição no Brasil e no exterior para os detentores de direitos de mídia; 

 X - Prestadores de Serviços da FIFA: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas, com base 
em relação contratual, para prestar serviços relacionados à organização e à produção dos Eventos, 
tais como: 

 a) coordenadores da FIFA na gestão de acomodações, de serviços de transporte, de 
programação de operadores de turismo e dos estoques de Ingressos; 

 b) fornecedores da FIFA de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia da 
informação; e 

 c) outros prestadores licenciados ou autorizados pela FIFA para a prestação de serviços ou 
fornecimento de bens; 

 XI - Parceiros Comerciais da FIFA: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas com base em 
qualquer relação contratual, em relação aos Eventos, bem como os seus subcontratados, com 
atividades relacionadas aos Eventos, excluindo as entidades referidas nos incisos III, IV e VII a X; 

 XII - Emissoras: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas com base em relação contratual, 
seja pela FIFA, seja por nomeada ou licenciada pela FIFA, que adquiram o direito de realizar 
emissões ou transmissões, por qualquer meio de comunicação, do sinal e do conteúdo audiovisual 
básicos ou complementares de qualquer Evento, consideradas Parceiros Comerciais da FIFA; 

 XIII - Agência de Direitos de Transmissão: pessoa jurídica licenciada ou autorizada com base 
em relação contratual, seja pela FIFA, seja por nomeada ou autorizada pela FIFA, para prestar 
serviços de representação de vendas e nomeação de Emissoras, considerada Prestadora de 
Serviços da FIFA; 

 XIV - Locais Oficiais de Competição: locais oficialmente relacionados às Competições, tais 
como estádios, centros de treinamento, centros de mídia, centros de credenciamento, áreas de 
estacionamento, áreas para a transmissão de Partidas, áreas oficialmente designadas para 
atividades de lazer destinadas aos fãs, localizados ou não nas cidades que irão sediar as 
Competições, bem como qualquer local no qual o acesso seja restrito aos portadores de credenciais 
emitidas pela FIFA ou de Ingressos; 

 XV - Partida: jogo de futebol realizado como parte das Competições; 

 XVI - Períodos de Competição: espaço de tempo compreendido entre o 20o (vigésimo) dia 
anterior à realização da primeira Partida e o 5o (quinto) dia após a realização da última Partida de 
cada uma das Competições; 

 XVII - Representantes de Imprensa: pessoas naturais autorizadas pela FIFA, que recebam 
credenciais oficiais de imprensa relacionadas aos Eventos, cuja relação será divulgada com 
antecedência, observados os critérios previamente estabelecidos nos termos do § 1o do art. 13, 
podendo tal relação ser alterada com base nos mesmos critérios; 



195 
 

 XVIII - Símbolos Oficiais: sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, 
mascotes, lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade da FIFA; e 

 XIX - Ingressos: documentos ou produtos emitidos pela FIFA que possibilitam o ingresso em 
um Evento, inclusive pacotes de hospitalidade e similares. 

 Parágrafo único.  A Emissora Fonte, os Prestadores de Serviços e os Parceiros Comerciais da 
FIFA referidos nos incisos IX, X e XI poderão ser autorizados ou licenciados diretamente pela FIFA ou 
por meio de uma de suas autorizadas ou licenciadas. 

 CAPÍTULO II 

DA PROTEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DIREITOS COMERCIAIS 

 Seção I 

Da Proteção Especial aos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados aos Eventos 

 Art. 3o  O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) promoverá a anotação em seus 
cadastros do alto renome das marcas que consistam nos seguintes Símbolos Oficiais de titularidade 
da FIFA, nos termos e para os fins da proteção especial de que trata o art. 125 da Lei no 9.279, de 14 
de maio de 1996: 

 I - emblema FIFA; 

 II - emblemas da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014; 

 III - mascotes oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014; 
e 

 IV - outros Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA, indicados pela referida entidade em lista 
a ser protocolada no INPI, que poderá ser atualizada a qualquer tempo. 

 Parágrafo único.  Não se aplica à proteção prevista neste artigo a vedação de que trata o 
inciso XIII do art. 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

 Art. 4o  O INPI promoverá a anotação em seus cadastros das marcas notoriamente conhecidas 
de titularidade da FIFA, nos termos e para os fins da proteção especial de que trata o art. 126 da Lei 
no 9.279, de 14 de maio de 1996, conforme lista fornecida e atualizada pela FIFA. 

 Parágrafo único.  Não se aplica à proteção prevista neste artigo a vedação de que trata o 
inciso XIII do art. 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

 Art. 5o  As anotações do alto renome e das marcas notoriamente conhecidas de titularidade da 
FIFA produzirão efeitos até 31 de dezembro de 2014, sem prejuízo das anotações realizadas antes 
da publicação desta Lei. 

 § 1o  Durante o período mencionado no caput, observado o disposto nos arts. 7o e 8o: 

 I - o INPI não requererá à FIFA a comprovação da condição de alto renome de suas marcas 
ou da caracterização de suas marcas como notoriamente conhecidas; e 

 II - as anotações de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas de titularidade da 
FIFA serão automaticamente excluídas do Sistema de Marcas do INPI apenas no caso da renúncia 
total referida no art. 142 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. 

 § 2o  A concessão e a manutenção das proteções especiais das marcas de alto renome e das 
marcas notoriamente conhecidas deverão observar as leis e regulamentos aplicáveis no Brasil após o 
término do prazo estabelecido no caput. 

 Art. 6o  O INPI deverá dar ciência das marcas de alto renome ou das marcas notoriamente 
conhecidas de titularidade da FIFA ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), 
para fins de rejeição, de ofício, de registros de domínio que empreguem expressões ou termos 
idênticos às marcas da FIFA ou similares. 

 Art. 7o  O INPI adotará regime especial para os procedimentos relativos a pedidos de registro 
de marca apresentados pela FIFA ou relacionados à FIFA até 31 de dezembro de 2014. 

 § 1o  A publicação dos pedidos de registro de marca a que se refere este artigo deverá ocorrer 
em até 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação de cada pedido, ressalvados aqueles 
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cujo prazo para publicação tenha sido suspenso por conta de exigência formal preliminar prevista nos 
arts. 156 e 157 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. 

 § 2o  Durante o período previsto no caput, o INPI deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da publicação referida no § 1o, de ofício ou a pedido da FIFA, indeferir qualquer pedido de registro de 
marca apresentado por terceiros que seja flagrante reprodução ou imitação, no todo ou em parte, dos 
Símbolos Oficiais, ou que possa causar evidente confusão ou associação não autorizada com a FIFA 
ou com os Símbolos Oficiais. 

 § 3o  As contestações aos pedidos de registro de marca a que se refere o caput devem ser 
apresentadas em até 60 (sessenta) dias da publicação. 

 § 4o  O requerente deverá ser notificado da contestação e poderá apresentar sua defesa em 
até 30 (trinta) dias. 

 § 5o  No curso do processo de exame, o INPI poderá fazer, uma única vez, exigências a serem 
cumpridas em até 10 (dez) dias, durante os quais o prazo do exame ficará suspenso. 

 § 6o  Após o prazo para contestação ou defesa, o INPI decidirá no prazo de 30 (trinta) dias e 
publicará a decisão em até 30 (trinta) dias após a prolação. 

 Art. 8o  Da decisão de indeferimento dos pedidos de que trata o art. 7o caberá recurso ao 
Presidente do INPI, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua publicação. 

 § 1o  As partes interessadas serão notificadas para apresentar suas contrarrazões ao recurso 
no prazo de 15 (quinze) dias. 

 § 2o  O Presidente do INPI decidirá o recurso em até 20 (vinte) dias contados do término do 
prazo referido no § 1o. 

 § 3o  O disposto no § 5o do art. 7o aplica-se à fase recursal de que trata este artigo. 

 Art. 9o  O disposto nos arts. 7o e 8o aplica-se também aos pedidos de registro de marca 
apresentados: 

 I - pela FIFA, pendentes de exame no INPI; e 

 II - por terceiros, até 31 de dezembro de 2014, que possam causar confusão com a FIFA ou 
associação não autorizada com a entidade, com os Símbolos Oficiais ou com os Eventos. 

 Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica a terceiros que estejam de alguma 
forma relacionados aos Eventos e que não sejam a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, COL ou CBF. 

 Art. 10.  A FIFA ficará dispensada do pagamento de eventuais retribuições referentes a todos 
os procedimentos no âmbito do INPI até 31 de dezembro de 2014. 

 Seção II 

Das Áreas de Restrição Comercial e Vias de Acesso  

Art. 11.  A União colaborará com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que sediarão 
os Eventos e com as demais autoridades competentes para assegurar à FIFA e às pessoas por ela 
indicadas a autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar 
publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais 
ou de comércio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e principais vias de 
acesso. 

 § 1o  Os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de Competição 
serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, considerados os requerimentos 
da FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos desta Lei e observado o perímetro 
máximo de 2 km (dois quilômetros) ao redor dos referidos Locais Oficiais de Competição. 

 § 2o  A delimitação das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição não prejudicará as atividades dos estabelecimentos regularmente em funcionamento, 
desde que sem qualquer forma de associação aos Eventos e observado o disposto no art. 170 da 
Constituição Federal.  
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Seção III 

Da Captação de Imagens ou Sons, Radiodifusão e Acesso aos Locais Oficiais de Competição  

Art. 12.  A FIFA é a titular exclusiva de todos os direitos relacionados às imagens, aos sons e 
às outras formas de expressão dos Eventos, incluindo os de explorar, negociar, autorizar e proibir 
suas transmissões ou retransmissões. 

 Art. 13.  O credenciamento para acesso aos Locais Oficiais de Competição durante os 
Períodos de Competição ou por ocasião dos Eventos, inclusive em relação aos Representantes de 
Imprensa, será realizado exclusivamente pela FIFA, conforme termos e condições por ela 
estabelecidos. 

 § 1o  Até 180 (cento e oitenta) dias antes do início das Competições, a FIFA deverá divulgar 
manual com os critérios de credenciamento de que trata o caput, respeitados os princípios da 
publicidade e da impessoalidade. 

 § 2o  As credenciais conferem apenas o acesso aos Locais Oficiais de Competição e aos 
Eventos, não implicando o direito de captar, por qualquer meio, imagens ou sons dos Eventos. 

 Art. 14.  A autorização para captar imagens ou sons de qualquer Evento ou das Partidas será 
exclusivamente concedida pela FIFA, inclusive em relação aos Representantes de Imprensa. 

 Art. 15.  A transmissão, a retransmissão ou a exibição, por qualquer meio de comunicação, de 
imagens ou sons dos Eventos somente poderão ser feitas mediante prévia e expressa autorização da 
FIFA. 

 § 1o  Sem prejuízo da exclusividade prevista no art. 12, a FIFA é obrigada a disponibilizar 
flagrantes de imagens dos Eventos aos veículos de comunicação interessados em sua 
retransmissão, em definição padrão (SDTV) ou em alta-definição (HDTV), a critério do veículo 
interessado, observadas as seguintes condições cumulativas: 

 I - que o Evento seja uma Partida, cerimônia de abertura das Competições, cerimônia de 
encerramento das Competições ou sorteio preliminar ou final de cada uma das Competições; 

 II - que a retransmissão se destine à inclusão em noticiário, sempre com finalidade informativa, 
sendo proibida a associação dos flagrantes de imagens a qualquer forma de patrocínio, promoção, 
publicidade ou atividade de marketing; 

 III - que a duração da exibição dos flagrantes observe os limites de tempo de 30 (trinta) 
segundos para qualquer Evento que seja realizado de forma pública e cujo acesso seja controlado 
pela FIFA, exceto as Partidas, para as quais prevalecerá o limite de 3% (três por cento) do tempo da 
Partida; 

 IV - que os veículos de comunicação interessados comuniquem a intenção de ter acesso ao 
conteúdo dos flagrantes de imagens dos Eventos, por escrito, até 72 (setenta e duas) horas antes do 
Evento, à FIFA ou a pessoa por ela indicada; e 

 V - que a retransmissão ocorra somente na programação dos canais distribuídos 
exclusivamente no território nacional. 

 § 2o  Para os fins do disposto no § 1o, a FIFA ou pessoa por ela indicada deverá preparar e 
disponibilizar aos veículos de comunicação interessados, no mínimo, 6 (seis) minutos dos principais 
momentos do Evento, em definição padrão (SDTV) ou em alta-definição (HDTV), a critério do veículo 
interessado, logo após a edição das imagens e dos sons e em prazo não superior a 2 (duas) horas 
após o fim do Evento, sendo que deste conteúdo o interessado deverá selecionar trechos dentro dos 
limites dispostos neste artigo. 

 § 3o  No caso das redes de programação básica de televisão, o conteúdo a que se refere o § 
2o será disponibilizado à emissora geradora de sinal nacional de televisão e poderá ser por ela 
distribuído para as emissoras que veiculem sua programação, as quais: 

 I - serão obrigadas ao cumprimento dos termos e condições dispostos neste artigo; e 

 II - somente poderão utilizar, em sua programação local, a parcela a que se refere o inciso III 
do § 1o, selecionada pela emissora geradora de sinal nacional. 

 § 4o  O material selecionado para exibição nos termos do § 2o deverá ser utilizado apenas pelo 
veículo de comunicação solicitante e não poderá ser utilizado fora do território nacional brasileiro. 



198 
 

 § 5o  Os veículos de comunicação solicitantes não poderão, em momento algum: 

 I - organizar, aprovar, realizar ou patrocinar qualquer atividade promocional, publicitária ou de 
marketing associada às imagens ou aos sons contidos no conteúdo disponibilizado nos termos do § 
2o; e 

 II - explorar comercialmente o conteúdo disponibilizado nos termos do § 2o, inclusive em 
programas de entretenimento, documentários, sítios da rede mundial de computadores ou qualquer 
outra forma de veiculação de conteúdo. 

Seção IV 

Das Sanções Civis  

Art. 16.  Observadas as disposições da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
é obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes e qualquer proveito obtido aquele que praticar, 
sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, entre outras, as seguintes condutas: 

 I - atividades de publicidade, inclusive oferta de provas de comida ou bebida, distribuição de 
produtos de marca, panfletos ou outros materiais promocionais ou ainda atividades similares de 
cunho publicitário nos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a 
que se refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles; 

 II - publicidade ostensiva em veículos automotores, estacionados ou circulando pelos Locais 
Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em 
lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles; 

 III - publicidade aérea ou náutica, inclusive por meio do uso de balões, aeronaves ou 
embarcações, nos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a 
que se refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles; 

 IV - exibição pública das Partidas por qualquer meio de comunicação em local público ou 
privado de acesso público, associada à promoção comercial de produto, marca ou serviço ou em que 
seja cobrado Ingresso; 

 V - venda, oferecimento, transporte, ocultação, exposição à venda, negociação, desvio ou 
transferência de Ingressos, convites ou qualquer outro tipo de autorização ou credencial para os 
Eventos de forma onerosa, com a intenção de obter vantagens para si ou para outrem; e 

 VI - uso de Ingressos, convites ou qualquer outro tipo de autorização ou credencial para os 
Eventos para fins de publicidade, venda ou promoção, como benefício, brinde, prêmio de concursos, 
competições ou promoções, como parte de pacote de viagem ou hospedagem, ou a sua 
disponibilização ou o seu anúncio para esses propósitos. 

 § 1o  O valor da indenização prevista neste artigo será calculado de maneira a englobar 
quaisquer danos sofridos pela parte prejudicada, incluindo os lucros cessantes e qualquer proveito 
obtido pelo autor da infração. 

 § 2o  Serão solidariamente responsáveis pela reparação dos danos referidos no caput todos 
aqueles que realizarem, organizarem, autorizarem, aprovarem ou patrocinarem a exibição pública a 
que se refere o inciso IV. 

 Art. 17.  Caso não seja possível estabelecer o valor dos danos, lucros cessantes ou vantagem 
ilegalmente obtida, a indenização decorrente dos atos ilícitos previstos no art. 16 corresponderá ao 
valor que o autor da infração teria pago ao titular do direito violado para que lhe fosse permitido 
explorá-lo regularmente, tomando-se por base os parâmetros contratuais geralmente usados pelo 
titular do direito violado. 

 Art. 18.  Os produtos apreendidos por violação ao disposto nesta Lei serão destruídos ou 
doados a entidades e organizações de assistência social, respeitado o devido processo legal e ouvida 
a FIFA, após a descaracterização dos produtos pela remoção dos Símbolos Oficiais, quando 
possível.  
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CAPÍTULO III 

DOS VISTOS DE ENTRADA E DAS PERMISSÕES DE TRABALHO  

Art. 19.  Deverão ser concedidos, sem qualquer restrição quanto à nacionalidade, raça ou 
credo, vistos de entrada, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 
6.815, de 19 de agosto de 1980, para: 

 I - todos os membros da delegação da FIFA, inclusive: 

 a) membros de comitê da FIFA; 

 b) equipe da FIFA ou das pessoas jurídicas, domiciliadas ou não no Brasil, de cujo capital total 
e votante a FIFA detenha ao menos 99% (noventa e nove por cento); 

 c) convidados da FIFA; e 

 d) qualquer outro indivíduo indicado pela FIFA como membro da delegação da FIFA; 

 II - funcionários das Confederações FIFA; 

 III - funcionários das Associações Estrangeiras Membros da FIFA; 

 IV - árbitros e demais profissionais designados para trabalhar durante os Eventos; 

 V - membros das seleções participantes em qualquer das Competições, incluindo os médicos 
das seleções e demais membros da delegação; 

 VI - equipe dos Parceiros Comerciais da FIFA; 

 VII - equipe da Emissora Fonte da FIFA, das Emissoras e das Agências de Direitos de 
Transmissão; 

 VIII - equipe dos Prestadores de Serviços da FIFA; 

 IX - clientes de serviços comerciais de hospitalidade da FIFA; 

 X - Representantes de Imprensa; e 

 XI - espectadores que possuam Ingressos ou confirmação de aquisição de Ingressos válidos 
para qualquer Evento e todos os indivíduos que demonstrem seu envolvimento oficial com os 
Eventos, contanto que evidenciem de maneira razoável que sua entrada no País possui alguma 
relação com qualquer atividade relacionada aos Eventos. 

 § 1o  O prazo de validade dos vistos de entrada concedidos com fundamento nos incisos I a XI 
encerra-se no dia 31 de dezembro de 2014. 

 § 2o  O prazo de estada dos portadores dos vistos concedidos com fundamento nos incisos I a 
X poderá ser fixado, a critério da autoridade competente, até o dia 31 de dezembro de 2014. 

 § 3o  O prazo de estada dos portadores dos vistos concedidos com fundamento no inciso XI 
será de até 90 (noventa) dias, improrrogáveis. 

 § 4o  Considera-se documentação suficiente para obtenção do visto de entrada ou para o 
ingresso no território nacional o passaporte válido ou documento de viagem equivalente, em conjunto 
com qualquer instrumento que demonstre a vinculação de seu titular com os Eventos. 

 § 5o  O disposto neste artigo não constituirá impedimento à denegação de visto e ao 
impedimento à entrada, nas hipóteses previstas nos arts. 7o e 26 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 
1980. 

 § 6o  A concessão de vistos de entrada a que se refere este artigo e para os efeitos desta Lei, 
quando concedidos no exterior, pelas Missões diplomáticas, Repartições consulares de carreira, Vice-
Consulares e, quando autorizados pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores, pelos 
Consulados honorários terá caráter prioritário na sua emissão. 

 § 7o  Os vistos de entrada concedidos com fundamento no inciso XI deverão ser emitidos 
mediante meio eletrônico, na forma disciplinada pelo Poder Executivo, se na época houver 
disponibilidade da tecnologia adequada. 

 Art. 20.  Serão emitidas as permissões de trabalho, caso exigíveis, para as pessoas 
mencionadas nos incisos I a X do art. 19, desde que comprovado, por documento expedido pela FIFA 
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ou por terceiro por ela indicado, que a entrada no País se destina ao desempenho de atividades 
relacionadas aos Eventos. 

 § 1o  Em qualquer caso, o prazo de validade da permissão de trabalho não excederá o prazo 
de validade do respectivo visto de entrada. 

 § 2o  Para os fins desta Lei, poderão ser estabelecidos procedimentos específicos para 
concessão de permissões de trabalho. 

 Art. 21.  Os vistos e permissões de que tratam os arts. 19 e 20 serão emitidos em caráter 
prioritário, sem qualquer custo, e os requerimentos serão concentrados em um único órgão da 
administração pública federal. 

 CAPÍTULO IV 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

Art. 22.  A União responderá pelos danos que causar, por ação ou omissão, à FIFA, seus 
representantes legais, empregados ou consultores, na forma do § 6o do art. 37 da Constituição 
Federal. 

 Art. 23.  A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus 
representantes legais, empregados ou consultores por todo e qualquer dano resultante ou que tenha 
surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos Eventos, exceto 
se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. 

 Parágrafo único.  A União ficará sub-rogada em todos os direitos decorrentes dos pagamentos 
efetuados contra aqueles que, por ato ou omissão, tenham causado os danos ou tenham para eles 
concorrido, devendo o beneficiário fornecer os meios necessários ao exercício desses direitos. 

 Art. 24.  A União poderá constituir garantias ou contratar seguro privado, ainda que 
internacional, em uma ou mais apólices, para a cobertura de riscos relacionados aos Eventos.  

CAPÍTULO V 

DA VENDA DE INGRESSOS  

Art. 25.  O preço dos Ingressos será determinado pela FIFA.  

Art. 26.  A FIFA fixará os preços dos Ingressos para cada partida das Competições, obedecidas 
as seguintes regras: 

 I - os Ingressos serão personalizados com a identificação do comprador e classificados em 4 
(quatro) categorias, numeradas de 1 a 4; 

 II - Ingressos das 4 (quatro) categorias serão vendidos para todas as partidas das 
Competições; e 

 III - os preços serão fixados para cada categoria em ordem decrescente, sendo o mais elevado 
o da categoria 1. 

 § 1o  Do total de Ingressos colocados à venda para as Partidas: 

 I - a FIFA colocará à disposição, para as Partidas da Copa do Mundo FIFA 2014, no decurso 
das diversas fases de venda, ao menos, 300.000 (trezentos mil) Ingressos para a categoria 4; 

 II - a FIFA colocará à disposição, para as partidas da Copa das Confederações FIFA 2013, no 
decurso das diversas fases de venda, ao menos, 50.000 (cinquenta mil) Ingressos da categoria 4. 

 § 2o  A quantidade mínima de Ingressos da categoria 4, mencionada nos incisos I e II do § 1o 
deste artigo, será oferecida pela FIFA, por meio de um ou mais sorteios públicos, a pessoas naturais 
residentes no País, com prioridade para as pessoas listadas no § 5o deste artigo, sendo que tal 
prioridade não será aplicável: 

 I - às vendas de Ingressos da categoria 4 realizadas por quaisquer meios que não sejam 
mediante sorteios; 

 II - aos Ingressos da categoria 4 oferecidos à venda pela FIFA, uma vez ofertada a quantidade 
mínima de Ingressos referidos no inciso I do § 1o deste artigo. 

 § 3o  (VETADO). 
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 § 4o  Os sorteios públicos referidos no § 2o serão acompanhados por órgão federal 
competente, respeitados os princípios da publicidade e da impessoalidade. 

 § 5o  Em todas as fases de venda, os Ingressos da categoria 4 serão vendidos com desconto 
de 50% (cinquenta por cento) para as pessoas naturais residentes no País abaixo relacionadas: 

 I - estudantes; 

 II - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e 

 III - participantes de programa federal de transferência de renda. 

 § 6o  Os procedimentos e mecanismos que permitam a destinação para qualquer pessoa, 
desde que residente no País, dos Ingressos da categoria 4 que não tenham sido solicitados por 
aquelas mencionadas no § 5o deste artigo, sem o desconto ali referido, serão de responsabilidade da 
FIFA. 

 § 7o  Os entes federados e a FIFA poderão celebrar acordos para viabilizar o acesso e a 
venda de Ingressos em locais de boa visibilidade para as pessoas com deficiência e seus 
acompanhantes, sendo assegurado, na forma do regulamento, pelo menos, 1% (um por cento) do 
número de Ingressos ofertados, excetuados os acompanhantes, observada a existência de 
instalações adequadas e específicas nos Locais Oficiais de Competição. 

 § 8o  O disposto no § 7o deste artigo efetivar-se-á mediante o estabelecimento pela entidade 
organizadora de período específico para a solicitação de compra, inclusive por meio eletrônico. 

 § 9o  (VETADO). 

 § 10.  Os descontos previstos na Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
aplicam-se à aquisição de Ingressos em todas as categorias, respeitado o disposto no § 5o deste 
artigo. 

 § 11.  A comprovação da condição de estudante, para efeito da compra dos Ingressos de que 
trata o inciso I do § 5o deste artigo é obrigatória e dar-se-á mediante a apresentação da Carteira de 
Identificação Estudantil, conforme modelo único nacionalmente padronizado pelas entidades 
nacionais estudantis, com Certificação Digital, nos termos do regulamento, expedida exclusivamente 
pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), 
pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) das instituições de ensino superior, pela União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e pelas uniões estaduais e municipais de estudantes 
universitários ou secundaristas. 

 § 12.  Os Ingressos para proprietários ou possuidores de armas de fogo que aderirem à 
campanha referida no inciso I do art. 29 e para indígenas serão objeto de acordo entre o poder 
público e a FIFA. 

 Art. 27.  Os critérios para cancelamento, devolução e reembolso de Ingressos, assim como 
para alocação, realocação, marcação, remarcação e cancelamento de assentos nos locais dos 
Eventos serão definidos pela FIFA, a qual poderá inclusive dispor sobre a possibilidade: 

 I - de modificar datas, horários ou locais dos Eventos, desde que seja concedido o direito ao 
reembolso do valor do Ingresso ou o direito de comparecer ao Evento remarcado; 

 II - da venda de Ingresso de forma avulsa, da venda em conjunto com pacotes turísticos ou de 
hospitalidade; e 

 III - de estabelecimento de cláusula penal no caso de desistência da aquisição do Ingresso 
após a confirmação de que o pedido de Ingresso foi aceito ou após o pagamento do valor do 
Ingresso, independentemente da forma ou do local da submissão do pedido ou da aquisição do 
Ingresso.  

CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO  

Art. 28.  São condições para o acesso e permanência de qualquer pessoa nos Locais Oficiais 
de Competição, entre outras: 

 I - estar na posse de Ingresso ou documento de credenciamento, devidamente emitido pela 
FIFA ou pessoa ou entidade por ela indicada; 
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 II - não portar objeto que possibilite a prática de atos de violência; 

III - consentir na revista pessoal de prevenção e segurança; 

 IV - não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens 
ofensivas, de caráter racista, xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação; 

V - não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos; 

 VI - não arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior do recinto esportivo; 

 VII - não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou 
produtores de efeitos análogos, inclusive instrumentos dotados de raios laser ou semelhantes, ou que 
os possam emitir, exceto equipe autorizada pela FIFA, pessoa ou entidade por ela indicada para fins 
artísticos; 

 VIII - não incitar e não praticar atos de violência, qualquer que seja a sua natureza; 

 IX - não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita aos competidores, 
Representantes de Imprensa, autoridades ou equipes técnicas; e 

 X - não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que 
não o da manifestação festiva e amigável. 

 § 1o  É ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena 
liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. 

 § 2o  O não cumprimento de condição estabelecida neste artigo implicará a impossibilidade de 
ingresso da pessoa no Local Oficial de Competição ou o seu afastamento imediato do recinto, sem 
prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais.  

CAPÍTULO VII 

DAS CAMPANHAS SOCIAIS NAS COMPETIÇÕES  

Art. 29.  O poder público poderá adotar providências visando à celebração de acordos com a 
FIFA, com vistas à:  

I - divulgação, nos Eventos:  

a) de campanha com o tema social “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e 
sem racismo”;  

b) de campanha pelo trabalho decente; e  

c) dos pontos turísticos brasileiros;  

II - efetivação de aplicação voluntária pela referida entidade de recursos oriundos dos Eventos, 
para:  

a) a construção de centros de treinamento de atletas de futebol, conforme os requisitos 
determinados na alínea “d” do inciso II do § 2o do art. 29 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998;  

b) o incentivo para a prática esportiva das pessoas com deficiência; e  

c) o apoio às pesquisas específicas de tratamento das doenças raras;  

III - divulgação da importância do combate ao racismo no futebol e da promoção da igualdade 
racial nos empregos gerados pela Copa do Mundo.  

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES PENAIS  

Utilização indevida de Símbolos Oficiais  

Art. 30.  Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de 
titularidade da FIFA: 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 

 Art. 31.  Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em 
estoque Símbolos Oficiais ou produtos resultantes da reprodução, imitação, falsificação ou 
modificação não autorizadas de Símbolos Oficiais para fins comerciais ou de publicidade: 



203 
 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa. 

 Marketing de Emboscada por Associação  

Art. 32.  Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou 
publicitária, por meio de associação direta ou indireta com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem 
autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, 
produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA: 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 

 Parágrafo único.  Na mesma pena incorre quem, sem autorização da FIFA ou de pessoa por 
ela indicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer espécie de autorização de acesso aos 
Eventos a ações de publicidade ou atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem econômica. 

 Marketing de Emboscada por Intrusão  

Art. 33.  Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços ou praticar atividade 
promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a 
atenção pública nos locais da ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou 
publicitária: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 

 Art. 34.  Nos crimes previstos neste Capítulo, somente se procede mediante representação da 
FIFA. 

 Art. 35.  Na fixação da pena de multa prevista neste Capítulo e nos arts. 41-B a 41-G da Lei no 
10.671, de 15 de maio de 2003, quando os delitos forem relacionados às Competições, o limite a que 
se refere o § 1o do art. 49 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), pode 
ser acrescido ou reduzido em até 10 (dez) vezes, de acordo com as condições financeiras do autor 
da infração e da vantagem indevidamente auferida. 

 Art. 36.  Os tipos penais previstos neste Capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 
2014.  

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES PERMANENTES  

Art. 37.  É concedido aos jogadores, titulares ou reservas das seleções brasileiras campeãs 
das copas mundiais masculinas da FIFA nos anos de 1958, 1962 e 1970:    (Produção de efeito) 

 I - prêmio em dinheiro; e 

 II - auxílio especial mensal para jogadores sem recursos ou com recursos limitados. 

 Art. 38.  O prêmio será pago, uma única vez, no valor fixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao 
jogador.    (Produção de efeito) 

 Art. 39.  Na ocorrência de óbito do jogador, os sucessores previstos na lei civil, indicados em 
alvará judicial expedido a requerimento dos interessados, independentemente de inventário ou 
arrolamento, poder-se-ão habilitar para receber os valores proporcionais a sua cota-parte.    
(Produção de efeito) 

 Art. 40.  Compete ao Ministério do Esporte proceder ao pagamento do prêmio.    (Produção de 
efeito) 

 Art. 41.  O prêmio de que trata esta Lei não é sujeito ao pagamento de Imposto de Renda ou 
contribuição previdenciária.    (Produção de efeito) 

 Art. 42.  O auxílio especial mensal será pago para completar a renda mensal do beneficiário 
até que seja atingido o valor máximo do salário de benefício do Regime Geral de Previdência 
Social.    (Produção de efeito) 

 Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, considera-se renda mensal 1/12 (um doze 
avos) do valor total de rendimentos tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva, não 
tributáveis e isentos informados na respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física. 
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 Art. 43.  O auxílio especial mensal também será pago à esposa ou companheira e aos filhos 
menores de 21 (vinte um) anos ou inválidos do beneficiário falecido, desde que a invalidez seja 
anterior à data em que completaram 21 (vinte um) anos.    (Produção de efeito) 

 § 1o  Havendo mais de um beneficiário, o valor limite de auxílio per capita será o constante do 
art. 42 desta Lei, dividido pelo número de beneficiários, efetivos, ou apenas potenciais devido à 
renda, considerando-se a renda do núcleo familiar para cumprimento do limite de que trata o citado 
artigo. 

 § 2o  Não será revertida aos demais a parte do dependente cujo direito ao auxílio cessar. 

 Art. 44.  Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) administrar os requerimentos 
e os pagamentos do auxílio especial mensal.    (Produção de efeito) 

 Parágrafo único.  Compete ao Ministério do Esporte informar ao INSS a relação de jogadores 
de que trata o art. 37 desta Lei. 

 Art. 45.  O pagamento do auxílio especial mensal retroagirá à data em que, atendidos os 
requisitos, tenha sido protocolado requerimento no INSS.    (Produção de efeito) 

 Art. 46.  O auxílio especial mensal sujeita-se à incidência de Imposto sobre a Renda, nos 
termos da legislação específica, mas não é sujeito ao pagamento de contribuição previdenciária.    
(Produção de efeito) 

 Art. 47.  As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Tesouro Nacional.    
(Produção de efeito) 

 Parágrafo único.  O custeio dos benefícios definidos no art. 37 desta Lei e das respectivas 
despesas constarão de programação orçamentária específica do Ministério do Esporte, no tocante ao 
prêmio, e do Ministério da Previdência Social, no tocante ao auxílio especial mensal. 

 Art. 48.  (VETADO). 

 Art. 49.  (VETADO).  

Art. 50.  O art. 13-A da Lei no 10.671, de 15 de maio de 2003, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso X:  

“Art. 13-A.  .................................................................. 

.............................................................................................  

X - não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que 
não o da manifestação festiva e amigável. 

.................................................................................” (NR)  

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 51.  A União será obrigatoriamente intimada nas causas demandadas contra a FIFA, as 
Subsidiárias FIFA no Brasil, seus representantes legais, empregados ou consultores, cujo objeto 
verse sobre as hipóteses estabelecidas nos arts. 22 e 23, para que informe se possui interesse de 
integrar a lide.  

Art. 52.  As controvérsias entre a União e a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, seus 
representantes legais, empregados ou consultores, cujo objeto verse sobre os Eventos, poderão ser 
resolvidas pela Advocacia-Geral da União, em sede administrativa, mediante conciliação, se 
conveniente à União e às demais pessoas referidas neste artigo. 

 Parágrafo único.  A validade de Termo de Conciliação que envolver o pagamento de 
indenização será condicionada: 

 I - à sua homologação pelo Advogado-Geral da União; e 

 II - à sua divulgação, previamente à homologação, mediante publicação no Diário Oficial da 
União e a manutenção de seu inteiro teor, por prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis, na página da 
Advocacia-Geral da União na internet. 
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 Art. 53.  A FIFA, as Subsidiárias FIFA no Brasil, seus representantes legais, consultores e 
empregados são isentos do adiantamento de custas, emolumentos, caução, honorários periciais e 
quaisquer outras despesas devidas aos órgãos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça 
Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, em qualquer 
instância, e aos tribunais superiores, assim como não serão condenados em custas e despesas 
processuais, salvo comprovada má-fé. 

 Art. 54.  A União colaborará com o Distrito Federal, com os Estados e com os Municípios que 
sediarão as Competições, e com as demais autoridades competentes, para assegurar que, durante 
os Períodos de Competição, os Locais Oficiais de Competição, em especial os estádios, onde sejam 
realizados os Eventos, estejam disponíveis, inclusive quanto ao uso de seus assentos, para uso 
exclusivo da FIFA. 

 Art. 55.  A União, observadas a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e as 
responsabilidades definidas em instrumento próprio, promoverá a disponibilização para a realização 
dos Eventos, sem qualquer custo para o seu Comitê Organizador, de serviços de sua competência 
relacionados, entre outros, a: 

 I - segurança; 

 II - saúde e serviços médicos; 

 III - vigilância sanitária; e 

 IV - alfândega e imigração. 

 Art. 56.  Durante a Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol, a União poderá declarar feriados 
nacionais os dias em que houver jogo da Seleção Brasileira de Futebol. 

 Parágrafo único.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que sediarão os Eventos 
poderão declarar feriado ou ponto facultativo os dias de sua ocorrência em seu território. 

 Art. 57.  O serviço voluntário que vier a ser prestado por pessoa física para auxiliar a FIFA, a 
Subsidiária FIFA no Brasil ou o COL na organização e realização dos Eventos constituirá atividade 
não remunerada e atenderá ao disposto neste artigo. 

 § 1o  O serviço voluntário referido no caput: 

 I - não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 
afim para o tomador do serviço voluntário; e 

 II - será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade contratante e o 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

 § 2o  A concessão de meios para a prestação do serviço voluntário, a exemplo de transporte, 
alimentação e uniformes, não descaracteriza a gratuidade do serviço voluntário. 

 § 3o  O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, desde que expressamente 
autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

 Art. 58.  O serviço voluntário que vier a ser prestado por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, para os fins de que trata esta Lei, 
observará o disposto na Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 Art. 59.  (VETADO). 

 Art. 60.  (VETADO). 

 Art. 61.  Durante a realização dos Eventos, respeitadas as peculiaridades e condicionantes 
das operações militares, fica autorizado o uso de Aeródromos Militares para embarque e 
desembarque de passageiros e cargas, trânsito e estacionamento de aeronaves civis, ouvidos o 
Ministério da Defesa e demais órgãos do setor aéreo brasileiro, mediante Termo de Cooperação 
próprio, que deverá prever recursos para o custeio das operações aludidas. 

 Art. 62.  As autoridades aeronáuticas deverão estimular a utilização dos aeroportos nas 
cidades limítrofes dos Municípios que sediarão os Eventos. 

 Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no art. 22 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, à 
entrada de estrangeiro no território nacional fazendo uso de Aeródromos Militares. 
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 Art. 63.  Os procedimentos previstos para a emissão de vistos de entrada estabelecidos nesta 
Lei serão também adotados para a organização da Jornada Mundial da Juventude - 2013, conforme 
regulamentado por meio de ato do Poder Executivo. 

 Parágrafo único.  As disposições sobre a prestação de serviço voluntário constante do art. 57 
também poderão ser adotadas para a organização da Jornada Mundial da Juventude - 2013. 

 Art. 64.  Em 2014, os sistemas de ensino deverão ajustar os calendários escolares de forma 
que as férias escolares decorrentes do encerramento das atividades letivas do primeiro semestre do 
ano, nos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada, abranjam todo o período entre a 
abertura e o encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol. 

 Art. 65.  Será concedido Selo de Sustentabilidade pelo Ministério do Meio Ambiente às 
empresas e entidades fornecedoras dos Eventos que apresentem programa de sustentabilidade com 
ações de natureza econômica, social e ambiental, conforme normas e critérios por ele estabelecidos. 

 Art. 66.  Aplicam-se subsidiariamente as disposições das Leis nos 9.279, de 14 de maio de 
1996, 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 Art. 67.  Aplicam-se subsidiariamente às Competições, no que couber e exclusivamente em 
relação às pessoas jurídicas ou naturais brasileiras, exceto às subsidiárias FIFA no Brasil e ao COL, 
as disposições da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. 

 Art. 68.  Aplicam-se a essas Competições, no que couberem, as disposições da Lei no 10.671, 
de 15 de maio de 2003. 

 § 1o  Excetua-se da aplicação supletiva constante do caput deste artigo o disposto nos arts. 
13-A a 17, 19 a 22, 24 e 27, no § 2º do art. 28, nos arts. 31-A, 32 e 37 e nas disposições constantes 
dos Capítulos II, III, VIII, IX e X da referida Lei. 

 § 2o  Para fins da realização das Competições, a aplicação do disposto nos arts. 2º-A, 39-A e 
39-B da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, fica restrita às pessoas jurídicas de direito privado ou 
existentes de fato, constituídas ou sediadas no Brasil. 

 Art. 69.  Aplicam-se, no que couber, às Subsidiárias FIFA no Brasil e ao COL, as disposições 
relativas à FIFA previstas nesta Lei. 

 Art. 70.  A prestação dos serviços de segurança privada nos Eventos obedecerá à legislação 
pertinente e às orientações normativas da Polícia Federal quanto à autorização de funcionamento das 
empresas contratadas e à capacitação dos seus profissionais. 

 Art. 71.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Parágrafo único.  As disposições constantes dos arts. 37 a 47 desta Lei somente produzirão 
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. 

  Brasília, 5 de  junho  de  2012; 191o da Independência e 124o da República. 

Dilma Rousseff 
José Eduardo Cardozo 
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Guido Mantega 
Carlos Daudt Brizola 
Fernando Damata Pimentel 
Miriam Belchior 
Paulo Bernardo Silva 
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ANEXO III – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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