Brasil, bola da vez
Negócios e investimentos
a caminho dos megaeventos
esportivos
2010

A pesquisa “Brasil, bola da vez” retrata o papel
estratégico do profissional de RI como agente catalisador
das oportunidades decorrentes dos megaeventos
esportivos, assim como agrega a visão dos investidores
sobre o futuro do País nesse novo contexto.
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Um legado duradouro

Os megaeventos esportivos mundiais, que passaram
a integrar a agenda de grande parte dos governos
ao redor do mundo, constituem-se em elementos
catalisadores de oportunidades tanto para empresas
quanto para investidores ao influenciar diretamente o
desempenho econômico, político e social de um país.
O Brasil sediará esses megaeventos nos próximos
anos – Copa do Mundo da FIFA em 2014 e Jogos
Olímpicos em 2016. Ao hospedar um grande evento,
nosso país começará a experimentar rapidamente
uma ampla gama de temas e atividades que não
seria vivenciada em tempos normais. De fato, os
megaeventos têm a qualidade de congregar as
pessoas em um objetivo comum, como também de
conduzir a realização de programas e projetos que
levariam décadas para serem concebidos e concluídos.
Além disso, as iniciativas são incentivadas a serem
realizadas de forma eficiente diante das exigências
estabelecidas pelos organizadores dos eventos e até
mesmo por conta da demanda local e estrangeira.

A realização de grandes eventos também promove
a colaboração entre os setores público e privado
e entre estes e as comunidades envolvidas. Eles
flexibilizam e estimulam as relações entre os vários
níveis de governo e melhoram sua eficiência, além
de introduzirem novas ideias e comportamentos, tais
como os relacionados à sustentabilidade ambiental
e à diversidade, entre outros. Adicionalmente, os
megaeventos são ambiciosos, altamente desafiadores
e extremamente dependentes da capacidade de
planejamento e execução em suas diversas
fases – durante sua vida útil e em seus legados.
A pesquisa “Brasil, bola da vez” retrata o papel
estratégico do profissional de RI (Relações
com Investidores) como agente catalisador das
oportunidades decorrentes dos megaeventos
esportivos, assim como agrega a visão dos
investidores sobre o futuro do País nesse novo
contexto. Apresenta também os benefícios advindos
da realização desses megaeventos, além de evidenciar
os principais desafios a serem enfrentados pelas
cidades, pelas empresas e pelo País na busca pelo
sucesso, por um legado positivo e por uma
mudança duradoura.
A Deloitte e o Instituto Brasileiro de Relações
com Investidores (IBRI) esperam que este estudo
contribua para que os tomadores de decisão tenham
uma compreensão mais completa sobre como as
organizações e o mercado como um todo estão se
posicionando diante dessas novas perspectivas.
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Metodologia e universo do estudo

O universo de organizações e agentes de mercado
definidos para participar da pesquisa “Brasil, bola da
vez” é composto por dois grupos:
••Profissionais de Relações com Investidores (RIs),
que representam suas respectivas organizações
ao retratar o papel estratégico do RI como agente
catalisador de oportunidades geradas pelos
megaeventos esportivos.
••Organismos investidores em geral, que englobam
entidades de previdência privada abertas e fechadas,
companhias seguradoras, fundos de private equity e
venture capital e outros investidores e intermediários
(bancos, corretoras, fundos de investimento e
agentes autônomos).

Para a realização da pesquisa com empresas e
investidores, foram enviados questionários impressos
via Correios e as respostas foram remetidas
diretamente para a Deloitte, responsável por compilar
e analisar os dados. Adicionalmente, durante o
período de levantamento de respostas para o estudo,
que se deu entre abril e maio de 2010, o questionário
também esteve disponível para preenchimento nos
websites da Deloitte (www.deloitte.com.br) e
do IBRI (www.ibri.com.br).

Principal atividade das companhias entrevistadas (%)

Perfil das companhias entrevistadas (%)
Por faixa de receita líquida* (em R$ milhões)
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Bancos e serviços financeiros
Eletricidade, gás e saneamento
Indústria da construção
Materiais e serviços de transporte
Tecnologia, mídia e telecomunicações
Alimentos e bebidas
Óleo e gás/petroquímica
Mineração e metalurgia
Demais atividades
Percentual de respondentes da amostra de RIs
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A partir de 5.000
De 1.000 a 4.999
De 500 a 999
De 200 a 499
De 51 a 199
Menos de 50
Percentual de respondentes da amostra de RIs
* Ano de referência: 2009

No total, 96 organizações responderam aos
questionários – 60 empresas representadas por seus
profissionais de RI e 36 organismos investidores.
O questionário foi estruturado com o objetivo de
retratar a visão dos investidores e o papel estratégico
do profissional de RI diante das novas oportunidades
que surgirão com a realização da Copa do Mundo em
2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 no País.
A amostra referente aos profissionais de RI contempla
todos os setores econômicos, com destaque para
bancos e serviços financeiros, energia, construção e
materiais e serviços de transporte (66% do total).

As empresas participantes da pesquisa – representadas
por seus profissionais de RI no preenchimento do
questionário – apresentam participação média de 50
anos no mercado brasileiro. A maior parte é de origem
nacional (82%).
A atividade de RI é exercida, em média, há dez anos
nas empresas, contando com aproximadamente seis
pessoas (incluindo o Diretor Estatutário). A concentração
dos investimentos na área se encontra na faixa de
R$ 500 mil em 2009, segundo 51% dos entrevistados,
com tendência a se manter (70% dos respondentes).
A pesquisa entrevistou também 36 organismos
investidores, sendo a maioria composta por entidades
de previdência privada aberta ou fechada.

Informações de mercado
Composição por número de empresas listadas
Segmentos do Ibovespa (%)
A amostra da pesquisa é bastante representativa do mercado de
companhias abertas do País, pois ela se aproxima, de certa forma,
da maneira como os segmentos econômicos estão representados
no Ibovespa, considerando o número de empresas listadas.
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Bancos e serviços financeiros
Eletricidade, gás e saneamento
Indústria da construção
Materiais e serviços de transporte
Tecnologia, mídia e telecomunicações
Alimentos e bebidas
Óleo e gás/petroquímica
Mineração e metalurgia
Comércio varejista, têxtil e calçados
Demais segmentos
Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação
de dados da BM&FBovespa). Dados de abril de 2010.
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Introdução
Oportunidades e desafios
A realização de megaeventos abrange desde as
receitas e os custos específicos dos jogos até uma
série de outros fatores, como novas formas de
financiamento, aceleração do desenvolvimento
e renovação urbana, o que envolve centros de
convenções, instalações culturais, parques temáticos –
entre outras combinações – nas cidades e nos países
organizadores. Portanto, o “legado” decorrente desses
eventos também se encontra firmemente associado a
resultados não-esportivos, sendo importantes fontes
de legitimidade para o recebimento dos próprios
jogos, com impacto social e cultural dentro das
comunidades.
As propostas e estratégias das cidades tendem a
refletir a natureza dinâmica de suas economias locais
e nacionais, catalisando a expansão da produção
de bens e serviços. No caso dos Jogos Olímpicos,
promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional
(COI), as cidades passaram a utilizar os eventos como
elementos de regeneração e modernização a partir
de 1992, em Barcelona, com ações bastante apoiadas
pelos governos. Nesse contexto, os investimentos
em infraestrutura e em desenvolvimento urbano
conferem e integram o legado do “pós-jogos”.
A Copa do Mundo, organizada pela Federação
Internacional de Futebol Associado (FIFA), também
é um evento que suplanta seu caráter esportivo,
oferecendo uma grande oportunidade para acelerar
o desenvolvimento econômico e social das cidades-sede
e de todo o País. As edições mais recentes da Copa
demonstraram claramente os benefícios que
um evento como este pode gerar.
Na Alemanha, por exemplo, que sediou a Copa
do Mundo de 2006, os benefícios envolveram um
acréscimo de € 8 bilhões no Produto Interno Bruto
(PIB) alemão, no período 2003-2010; a geração de 50
mil novos empregos; e uma grande atratividade para
turistas (52 mil espectadores, em média, por partida,
e € 800 milhões gastos pelos visitantes). A Copa
de 2006 também incrementou o turismo quando
mudou a percepção dos estrangeiros sobre a fama
da Alemanha em ser um país de povo frio e pouco
hospitaleiro.
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A realização de uma competição como a Copa
do Mundo demanda investimentos vultosos tanto
da iniciativa privada quanto do governo, a fim de
adequar as cidades-sede às exigências estabelecidas
pela FIFA. Nos últimos 20 anos, os megaprojetos
esportivos sofreram grandes mudanças, ampliando e
recrudescendo as exigências para que as cidades e os
países possam sediar tais eventos.
A FIFA exige que as próprias cidades-sede possuam
infraestrutura adequada para o evento, o que envolve
estádios esportivos, mobilidade urbana, aeroportos,
portos, hotelaria, segurança pública, saneamento,
telecomunicações, energia, sistema de saúde e
muito mais. Daí a necessidade de um planejamento
e um monitoramento muito detalhado das ações a
serem desenvolvidas nas cidades-sede. Em projetos
como estes, não há espaço para improvisos, pois
podem resultar em gastos adicionais altíssimos
para as cidades corrigirem erros ocorridos e prazos
ultrapassados.
Sediar grandes eventos esportivos como os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos e a Copa do Mundo de
Futebol está se tornando cada vez mais atraente para
os países emergentes. Historicamente recepcionados
apenas por nações com economias desenvolvidas, tais
eventos podem elevar a importância do país-sede no
contexto mundial e acelerar o seu desenvolvimento
econômico, político e social.
A Olimpíada de Verão de Pequim (2008), na China,
reforçou a visão mundial sobre aquele país como
uma superpotência econômica. Com a Copa do
Mundo deste ano, a África do Sul teve oportunidade
de aparecer ao mundo como uma nação esportiva
e aprimorar a sua imagem perante a comunidade
política internacional. Além do desenvolvimento
econômico e social, grandes eventos esportivos geram
benefícios adicionais, como a transformação de longo
prazo. Promovem também a colaboração entre o setor
público, o setor privado e a comunidade, melhoram a
eficiência do governo e servem de exemplo para novas
ideias e comportamentos, como a sustentabilidade
ambiental, a diversidade e a participação da
comunidade.

No quesito sustentabilidade, Vancouver foi um
ótimo exemplo. Para promover os Jogos Olímpicos
de Inverno mais “verdes” da história, em fevereiro
de 2010, a organização do evento pediu às pessoas
que planejavam viajar para a cidade que adquirissem
créditos de carbono para neutralizar as cerca de 268
mil toneladas de CO² que os Jogos iriam produzir.
Já na área social, os Jogos Olímpicos de Londres,
em 2012, estão transformando um determinado
segmento da área leste da cidade, região com elevado
índice de desempregados – considerando a média
britânica –, na qual grande parte dos moradores conta
com subsídios do governo para sobreviver. Além
de gerar emprego para essas pessoas, o projeto
prevê transformar toda a região em um novo centro
econômico.
O Brasil entrou definitivamente na rota dos
megaeventos esportivos com a realização dos Jogos
Pan-Americanos em 2007, a confirmação da Copa
do Mundo da FIFA de 2014 e a dos Jogos Olímpicos

de 2016. A possibilidade de acolher um grande evento
esportivo traz oportunidades e desafios às cidades
candidatas, que englobam desde tempo, dinheiro
e esforço para investir até fatores como liderança,
propostas unificadas e credibilidade, entre tantos
outros. De fato, o COI e a FIFA, ao confiarem suas
marcas globais a uma determinada cidade e/ou
país, manifestam ter confiança na organização a ser
realizada.
A fim de alcançar o sucesso na realização do
evento e propiciar um legado positivo duradouro,
as cidades anfitriãs devem compreender os desafios
e comprometer-se a fazer o que for necessário para
enfrentá-los. O correto entendimento e compromisso,
por sua vez, possibilitam o apoio da opinião pública
e dos agentes econômicos. Portanto, as cidades
devem responder às questões que envolvem desde a
necessidade de maior envolvimento do setor privado
com os investimentos em infraestrutura até a real
possibilidade de aproveitamento dos ativos pós-eventos.

Estimativa de gastos com os Jogos Olímpicos
(em US$ bilhões)
Pequim
(China)

Olimpíada de Verão
Olimpíada de Inverno

40

Fonte: Research – Deloitte (a partir de dados do Comitê
Olímpico Internacional – COI, do Fundo Monetário
Internacional – FMI e do Comitê Olímpico Brasileiro – COB).

Sochi
(Rússia)

33

Nota 1: Jogos selecionados. Os valores para as cidades
de Atlanta, Sidney, Salt Lake City, Atenas, Turim, Pequim,
Vancouver, Londres, Sochi e Rio de Janeiro incluem os
investimentos em infraestrutura não associados diretamente
aos Jogos. O gasto da cidade de Barcelona representa
apenas a dívida dos governos central e local.
Londres
(Inglaterra)

Nota 2: Os custos para os Jogos Olímpicos de 2012,
2014 e 2016 estão estimados.
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Como os megaeventos podem gerar
oportunidades
já contam com planos específicos implantados ou
em andamento. O percentual deve aumentar, pois
18% não souberam informar o posicionamento de
suas empresas diante dos megaeventos.

Os megaeventos esportivos a serem realizados nos
próximos anos tendem a dar ao Brasil a oportunidade
de acelerar o desenvolvimento econômico e social em
curto período. O governo projeta que os impactos
econômicos produzidos pela concentração de quase
R$ 30 bilhões em investimentos no ápice do calendário
esportivo da próxima década – a Olimpíada – se
multiplicarão por quatro vezes em 2027, gerando mais
de R$ 100 bilhões em riquezas no País, de acordo com
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Por conseguinte, a pesquisa destaca que as três
atividades com maior potencial para recebimento
de investimentos em decorrência dos eventos
esportivos são indústria da construção, transporte
aéreo e infraestrutura aeroportuária e turismo,
hotelaria e lazer. Tais atividades, diretamente
relacionadas com os megaeventos, já contam com
uma participação expressiva do setor privado e
devem passar a receber maiores estímulos dos
governos federal e local. Portanto, investimentos
já considerados prioritários para o País passarão a
receber atenção especial, sendo acelerados por
causa da realização dos jogos.

A pesquisa “Brasil, bola da vez”, da Deloitte e do IBRI,
mostra que as empresas e os investidores preveem
um aumento das atividades e dos investimentos nos
próximos anos por conta dos megaeventos, apesar
de não terem ainda avaliado totalmente os impactos
deles. De fato, 35% dos RIs afirmam que suas
empresas pretendem se preparar e 26% destas

Atividades econômicas com maior potencial para receber investimentos em razão dos megaeventos
Atividades diretamente relacionadas aos megaeventos esportivos (%)
65

Indústria da construção
55

Turismo, hotelaria e lazer
Transporte aéreo e infraestrutura aeroportuária

53

Infraestrutura urbana (água, saneamento básico e outros)

26

Atividades esportivas

25

Transporte ferroviário e metroviário

21

Transporte e infraestrutura rodoviária

13

Publicidade e propaganda

11
10

Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC)
Energia elétrica

9

Serviços públicos e privados de segurança

7

0

Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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Adicionalmente, para a grande maioria, o comércio será a
atividade que terá o impacto econômico mais expressivo
(88% dos respondentes). A indicação é bastante
pertinente, pois as atividades comerciais representam
10% do PIB, sendo um grande elemento multiplicador
para as demais atividades. Portanto, o impacto dos
eventos atinge todas as cadeias produtivas, desde a
indústria de transformação até as extrativas, além, é
claro, das diretamente relacionadas à produção de
bens de consumo duráveis.
Os eventos esportivos são vantajosos para os
países que os promovem desde que também sejam
aproveitadas as oportunidades para reverter os
benefícios dos Jogos para as cidades e as comunidades.
É nesse contexto que os entrevistados indicam a
necessidade de modernização dos aeroportos e
serviços aeroportuários e o desenvolvimento da
infraestrutura e da construção como atividades a
serem potencializadas pelos investimentos.

88

Comércio
48

Indústria de eletroeletrônicos

38
36

Educação
Ciência e tecnologia

22
20

Geração de energia por fontes renováveis
Outras

8

70
Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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Estimativas preliminares indicam que o País deverá
contar com investimentos de cerca de R$ 100 bilhões
decorrentes da preparação para a Copa de 2014 –
esses investimentos incluem gastos públicos e privados.
O Estado de São Paulo irá destinar o maior volume
de recursos para o evento futebolístico. Estima-se
um total de R$ 33 bilhões, excluindo o orçamento
do trem de alta velocidade (TAV), que é de R$ 110
bilhões até 2020. O valor estimado para o total dos
investimentos anunciados, no entanto, não é apenas
para a Copa, pois contempla outros projetos voltados
para o Estado.
Informações de mercado
Investimentos anunciados pelas cidades-sede da Copa

Atividades indiretamente impactadas pelos megaeventos (%)

Bancos e serviços financeiros

No entanto, apenas 7% dos entrevistados apontaram
os serviços de segurança como atrativos, o que não
deixa de ser preocupante. De fato, a organização
das forças de segurança, com participação de todas
as instituições, é elemento essencial para a boa
condução dos Jogos e para a elevação da eficiência
dos gastos públicos nesses serviços.

Orçamento
para estádios
(R$ milhões)

Investimentos totais
estimados
(R$ bilhões)

430

11,0

Salvador

550

5,0

Recife

500

5,0

Manaus

580

1,5

Cuiabá

430

3,0

Fortaleza

400

9,4

Natal

300

3,5

São Paulo

250

33,4

Brasília

600

3,5

Em elaboração

1,5

Cidades-sede
da Copa 2014

Rio de Janeiro

Belo Horizonte
Porto Alegre

130

5,0

Curitiba

138

4,5

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e governos
estaduais e municipais (informações divulgadas pelo jornal Valor
Econômico em novembro de 2009).
Nota: Para São Paulo e Rio de Janeiro, os valores correspondem
ao total dos Estados.
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Na opinião dos participantes da pesquisa, as
cidades-sede da Copa de 2014 que necessitam de
maiores investimentos para a conclusão dos projetos
e o atendimento às exigências determinadas pela FIFA
são Rio de Janeiro e Salvador. Essas cidades foram
apontadas por mais da metade dos respondentes.
As cidades de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre
e Curitiba não necessitariam de grandes somas de
recursos para se adequarem aos padrões exigidos,
segundo os entrevistados.
Também, conforme os entrevistados, as regiões que
apresentarão maior potencial de oportunidades para
os investimentos são as regiões Sudeste (72% dos
respondentes) e Nordeste (53%).
Embora haja poucas dúvidas quanto às oportunidades
que serão geradas pelos eventos, algumas questões
foram apontadas pelos entrevistados como muito
importantes para que o País possa comprovar sua
capacidade de realização. Entre elas, está a seguinte
questão: “As cidades-sede vão conseguir concluir seus
projetos para a Copa?”.

Cidades-sede da Copa de 2014 que necessitam de mais investimentos (%)
53

Rio de Janeiro

52

Salvador
Recife

46

Manaus

46

Cuiabá

42

Fortaleza

41

Natal

41

São Paulo

40

Brasília

24

Belo Horizonte

24

Porto Alegre

22

Curitiba

18

Nenhuma em particular

8
0Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;

70

respostas múltiplas

Para 65% dos entrevistados, as cidades anfitriãs irão
apresentar certa dificuldade para a conclusão dos
projetos. Adicionalmente, 47% dos respondentes
indicam que as cidades-sede devem procurar dar uma
resposta positiva sobre a capacidade de cumprimento
de seus compromissos.
A boa administração dos investimentos públicos
aplicados aos eventos será outra grande questão a ser
resolvida (63% dos respondentes). Simultaneamente,
57% dos respondentes acreditam que o País
finalmente precisa demonstrar que resolverá seus
problemas de infraestrutura e logística.

Regiões com maiores oportunidades para investimentos relacionados à Copa 2014 (%)
Região Sudeste

72

Região Nordeste

53

Região Sul

27

Região Norte

17

Região Centro-Oeste

10
0

Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas

Os megaeventos esportivos a serem realizados nos
próximos anos tendem a dar ao Brasil a oportunidade
de acelerar o desenvolvimento econômico e social
em curto período.
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70

Questões a serem respondidas para que o Brasil comprove sua capacidade de
realização dos megaeventos (%)
As cidades-sede vão conseguir concluir
seus projetos para a Copa?

Comece cedo no planejamento da
infraestrutura

65

Os investimentos públicos aplicados
nesses eventos serão bem administrados?

As cidades e/ou os países devem adiantar o
planejamento da infraestrutura, levando em
consideração a amplitude das necessidades, e não
apenas as obras relacionadas aos eventos. Estádios e
outras grandes instalações esportivas são exigências
óbvias e, geralmente, acabam por serem realizados
mais rapidamente. No entanto, questões estruturais,
tais como as de transporte, muitas vezes, são adiadas
e finalizadas no último momento. Na verdade, como
a data do início do evento nunca muda, os atrasos e
a falta de controle dos custos podem comprometer a
qualidade do evento em si.

63

O País vai finalmente resolver seus
problemas de infraestrutura e logística?

57

Todas as cidades-sede da Copa conseguirão
cumprir seus compromissos?

47

O País tem competência para sediar uma
Copa do Mundo e uma Olimpíada?

42

O Rio de Janeiro eliminará os gargalos e
problemas atuais até a Olimpíada de 2016?

33

Os eventos irão gerar maior transparência
nas relações econômicas e políticas?

19

O governo conseguirá atender de forma
efetiva à demanda por serviços públicos?

8
0

Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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Com relação ao Rio de Janeiro, que terá a incumbência
de promover dois megaeventos em menos de dois
anos, 33% dos entrevistados consideram ainda que
a cidade terá de sinalizar que realmente eliminará os
gargalos e problemas atuais até a Olimpíada de 2016.
Por mais que as oportunidades decorrentes dos
megaeventos sejam evidentes, parece haver um
consenso de que questões como planejamento
e cumprimento de prazos são extremamente
importantes para garantir o sucesso e até mesmo
o legado de todas as ações desenvolvidas. Nesse
sentido, geralmente constata-se a necessidade de que
o planejamento seja realizado com antecedência para
que possa auxiliar as decisões dos entes estatais e de
outras esferas da sociedade, direta ou indiretamente
envolvidas.
Além disso, é preciso entender adequadamente a
importância do custo-oportunidade desses eventos,
pois os recursos financeiros destinados são elevados
e intransferíveis. Portanto, o sucesso no planejamento
requer apoio e colaboração de todas as partes
interessadas, incluindo o público, as organizações
desportivas e governamentais e as empresas. E o
cumprimento dos prazos depende diretamente
do planejamento tempestivo da geração de
infraestrutura, associado às instalações desportivas.

Portanto, o planejamento da infraestrutura ajuda a
garantir um evento de sucesso. Ainda mais importante,
ele fornece a base para um legado duradouro. Anfitriões
que planejam cuidadosamente seus eventos integrandoos aos planos existentes para os transportes e outras
infraestruturas se destacam daqueles que, sem tempo,
acabam criando estruturas que só atendem aos
requisitos mínimos do evento. Por exemplo, acabam por
construir uma estrada que só serve para o acesso aos
estádios, em vez de investir a mesma quantia de dinheiro
em projetos que também atendam às exigências do
evento e de toda a sociedade, ao melhorar a sua rede de
transportes em geral.
Hospedagem é outro tipo de infraestrutura que pode se
beneficiar da antecipação dos planos, especialmente
se considerarmos as pequenas localidades com escassez
de quartos de hotel. É importante também lembrar que
o alojamento para os atletas deve ser concebido sempre
tendo em mente o legado dos Jogos.
Pequenas decisões podem limitar severamente a
utilidade das instalações. Por exemplo, a vila olímpica
dos Jogos de Atenas em 2004 foi estabelecida na
periferia da cidade, distante das grandes redes de
transportes públicos e com pouco espaço. Como
resultado, quando a vila foi convertida para habitações
de baixo custo após o evento, foi necessário solucionar
problemas, tais como de serviços locais, lojas e
instalações que eram essenciais para o sucesso da
criação de um novo bairro.
Fonte: “A lasting legacy – How major sporting events can drive
positive change for host communities and economies”
(Deloitte, fevereiro de 2010)
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Quando questionados sobre “planejamento”
e “cumprimento de prazos”, as opiniões dos
entrevistados não divergem muito. A qualidade
do planejamento a ser desenvolvido pelo País foi
apontada como equivalente à dos outros países
que sediaram a Copa do Mundo por 55% dos
entrevistados. No entanto, o número daqueles que
acreditam que a qualidade dessa etapa será inferior
também é elevado (42% dos respondentes). No
cumprimento dos prazos, a posição é praticamente
a mesma, ocorrendo apenas uma maior indicação
quanto aos possíveis atrasos em relação às demais
Copas (55% dos respondentes).
É evidente que a criação de uma ampla cobertura
econômica é pré-condição para a sustentação e boa
administração das despesas, garantindo, assim, o
envolvimento dos agentes locais e de empresas de
todos os portes. Além disso, o custo de realizar esses
eventos vem crescendo ao longo do tempo e, no
caso dos Jogos Olímpicos, boa parte do orçamento
acaba sendo financiada com recursos públicos.
Adicionalmente, existe a questão da imprevisibilidade
de alguns itens de despesa, o que acaba gerando
descontroles orçamentários que, na prática, modificam
completamente a relação custo-benefício original.

Nesse contexto, para 75% dos respondentes, as
despesas no Brasil serão pior administradas com
relação aos demais países-sede da Copa do Mundo.
Os megaeventos esportivos também estão contando
cada vez mais com grandes patrocinadores globais,
além do maior envolvimento de pequenas e médias
empresas. Os Jogos Olímpicos de Inverno em
Vancouver (2010) possibilitaram a montagem de
grande parte da infraestrutura por meio do esforço
conjunto da comissão organizadora, do governo e dos
empreendedores, que obtiveram o direito de utilizar
as instalações para fins comerciais, após o término
do evento.
O Brasil está seguindo uma abordagem similar
para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Os
organizadores do evento e o governo estão fazendo
parcerias com a iniciativa privada para ajudar a
construir e/ou modernizar instalações. Após o evento,
as empresas passariam, então, a operar as instalações
sob o regime de concessão. Essa orientação parece
bastante acertada, pois, para 85% dos entrevistados,
o retorno dos investimentos das empresas será
superior ou equivalente em comparação com o dos
demais países que sediaram a Copa.

Como será o Brasil, na sua preparação para a Copa do Mundo, em comparação aos demais países-sede do evento (%)
O planejamento 3
O cumprimento de prazos 1

55

44

As despesas 3
O retorno dos investimentos das empresas

42

55

75

22
20

Melhor

65

Equivalente

Inferior

Percentual de respondentes da amostra

12

15

Os grandes eventos conseguem proporcionar uma
oportunidade para a colaboração efetiva entre os setores
público e privado.
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Benefícios e desafios

Apesar do volume de investimentos necessário
para suportar um grande evento, é realmente
muito importante não perder de vista os benefícios
econômicos advindos para uma melhor compreensão
dos verdadeiros impactos dos megaprojetos sobre
a economia e os mercados. Componentes mais
associados ao curto prazo, tais como a criação de
empregos, transporte, segurança, entretenimento,
desenvolvimento do esporte e impactos econômicos
decorrentes dos eventos, são muito bem-vindos. No
entanto, questões de longo prazo, como turismo,
infraestrutura, logística, moradia, criação de áreas
para a prática do esporte, meio ambiente e até
exportações, são benefícios fundamentais para os
países durante e após os eventos esportivos.

Adicionalmente, menos da metade dos respondentes
afirmou que os eventos propiciarão uma elevação
do PIB como um todo, e apenas 6% consideram
que os investimentos em saúde e educação serão
beneficiados.
Os grandes eventos exigem, quanto à infraestrutura
esportiva, investimentos significativos em obras
públicas, incluindo renovação e construção de novos
estádios, instalações para eventos e sistemas de
transporte. Na maioria dos casos, os contribuintes
pagam indiretamente por esses investimentos.
No entanto, seria desejável também um estímulo
adicional às Parcerias Público-Privadas (PPPs), com a
iniciativa privada ajudando a financiar as obras em
troca de direitos de utilização das instalações para fins
comerciais após os eventos. A pesquisa aponta que,
para pelo menos um terço da amostra, muitas das
PPPs poderão sair do papel.

Nessa direção, os participantes da pesquisa
apontaram para a efetivação dos projetos
relacionados à infraestrutura e logística (91% dos
respondentes), para a ampla divulgação do País
no exterior (84%) e para o aumento do fluxo de
turistas (82%) como os grandes benefícios advindos
da realização dos megaeventos esportivos para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil. A
atração de investimentos estrangeiros posicionou-se
em quarto lugar (76% das respostas).
Principais benefícios advindos da realização dos megaeventos esportivos no Brasil (%)

91

Efetivação dos projetos relacionados à infraestrutura e logística
84

Ampla divulgação do País no exterior

82

Aumento do fluxo de turistas
Atração de investimentos estrangeiros

76

Geração de empregos diretos e indiretos

65

Revitalização de áreas urbanas

59

Elevação do PIB

46

Estímulo às Parcerias Público-Privadas

35

Elevação dos investimentos em saúde e educação

6
0

Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas

14

70

Componentes mais associados às questões
intangíveis, tais como a imagem brasileira no exterior
e a qualificação do País como polo turístico mundial
(67% e 63% dos apontamentos, respectivamente),
foram as melhorias mais apontadas como legados
dos eventos esportivos. Por outro lado, somente 16%
e 7% dos respondentes, respectivamente, acreditam
na redução do Custo Brasil e em uma maior
transparência pública. E uma parcela mínima dos
entrevistados não acredita em nenhuma mudança
positiva para o País após os eventos.
Sem dúvida nenhuma, a promoção da imagem do
País no exterior deve aumentar a estatura do Brasil
no mercado mundial. Este foi um fator-chave dos
Jogos Olímpicos de Pequim (2008), ajudando a China
a consolidar seu status de superpotência econômica.
Quanto à qualificação como polo turístico, um
grande evento esportivo pode ajudar a estabelecer

e melhorar um destino de viagem. Como exemplo,
pode-se citar a Alemanha, que, com seu lema de
acolhimento “Tempo de fazer amigos” – adotado
durante a Copa do Mundo de 2006 –, ofereceu até
mesmo treinamento aos motoristas de táxi para
ajudar a garantir a boa impressão aos visitantes.
Ao final do torneio, muitos visitantes e espectadores
formaram uma imagem inteiramente nova e
positiva da Alemanha.
Os impactos socioeconômicos que derivam dos
eventos esportivos não se restringem apenas às
mudanças para a região e seus habitantes. Na verdade,
a busca por resultados tangíveis ajuda a garantir que
os eventos sejam positivos para a sociedade como
um todo. Nesse contexto, o envolvimento e apoio do
governo são essenciais para a execução e o sucesso
dos eventos. É o que se depreende dos resultados
da pesquisa “Brasil, bola da vez”.

Informações de mercado
Operações de crédito
Ampliar o acesso e a disponibilidade de crédito também é citado pelos entrevistados da pesquisa como um desafio para
a boa condução dos megaeventos esportivos. De fato, o Brasil ainda apresenta as maiores taxas de juros reais no mundo,
o que desestimula os investimentos. O controle da inflação, o aumento da renda e do emprego e a boa fase de confiança
no crescimento da economia em médio prazo resultam em volume crescente de empréstimos.
Crédito para pessoas jurídicas e setor imobiliário (% do PIB)*
194,9

Taxa básica de juros (% ao ano, média)*

210,8
10,10
8,15

153,3

35,5

1,21
0,26

Brasil

África do Sul

Reino Unido

EUA

* Dados referentes a 2008, último ano sobre o qual
havia informações consolidadas para todos os países
no momento do fechamento desta publicação

Brasil

África do Sul

Reino Unido

EUA

* Dados referentes a 2009

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados do Economist Intelligence Unit e do Fundo Monetário Internacional – FMI).
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As iniciativas mais desafiadoras quanto à boa
condução dos megaeventos esportivos dizem
respeito ao papel do governo. Um dos aspectos mais
importantes é a prestação de garantias financeiras
e de financiamento para grandes investimentos em
infraestrutura. Na verdade, o governo deve garantir
que os projetos sejam sustentados financeiramente
por muitos anos, independentemente das mudanças
políticas que possam ocorrer.

Informações de mercado
Infraestrutura nas cidades olímpicas

Portanto, aos governos compete garantir as
responsabilidades e a coordenação dos eventos, bem
como os compromissos assumidos e a infraestrutura
esportiva (estádios, vilas etc). De fato, dada a
enorme quantidade de dinheiro envolvido, apenas
os governos possuem os recursos necessários para a
efetividade dos megaeventos. Mesmo com relação
aos investimentos em infraestrutura aplicados de
forma secundária (indiretamente relacionados ou
complementares aos eventos), isso também se
constitui em uma realidade.

Estimativa de investimento em projetos indiretamente
relacionados aos eventos
Investimento
em infraestrutura
(US$ bilhões)

Cidades-sede

% do total dos investimentos
Setor público Setor privado

Barcelona 1992

8,0

61,5

38,5

Sidney 2000

3,0

64,0

36,0

Pequim 2008

14,3

85,0

15,0

Londres 2012

13,7

64,2

35,8

Fonte: Ministério do Esporte – Legados de megaeventos esportivos
(valores atualizados)

Segundo os entrevistados, ao ser praticamente o
fiador das obrigações financeiras e dos passivos dos
eventos, o governo será testado ao limite máximo
por esses desafios. Não é por acaso também que os
fatores anteriormente mencionados estejam entre
os mais desafiadores para a realização dos eventos
no Brasil.

Principais melhorias a serem proporcionadas para o Brasil no longo prazo (%)
Melhoria da imagem brasileira no exterior

67
63

Qualificação do País como um polo turístico mundial
Internacionalização do País

54

Maior qualificação da mão de obra

40

Aumento da confiança

40

Maior desenvolvimento social

36

Redução do Custo Brasil

16

Maior transparência pública

7

Maior participação em organismos multilaterais

1

Não haverá nenhuma melhoria

1
0

Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas

16

70

No Brasil, garantir a infraestrutura em geral
(transportes, telecomunicações etc) é o desafio com
nível de dificuldade mais elevado entre todos os
apontamentos, segundo os entrevistados pela pesquisa.
Nem é preciso destacar que os megaeventos exigem
investimentos em infraestrutura significativos que, se
gerenciados corretamente, podem proporcionar um
legado positivo e duradouro para as comunidades.
Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1972, em
Munique, o evento impulsionou a construção de um
sistema de metrô. Da mesma forma, uma das principais
razões para que a cidade de Londres hospede os
Jogos de 2012 é o desejo de renovar um trecho da
parte leste da cidade. Provavelmente, essas obras
seriam colocadas em prática independentemente da
ocorrência do evento, mas teriam levado um tempo
maior para o seu desenvolvimento. Por exemplo,
o projeto de Munique necessitaria, normalmente,
de 10 a 15 anos para sua realização.

Os grandes eventos conseguem proporcionar
uma oportunidade para a colaboração efetiva
entre os setores público e privado. O COI cita
os Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, como
um excelente exemplo dessa colaboração entre
comissão organizadora, público, empresas e agências
governamentais, em nível nacional, regional e local.
O que possibilitou essa colaboração em Sidney foi o
reconhecimento de que uma estrutura previamente
organizada seria importante para garantir que cada
área ou segmento obtivesse igual representação.
Os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, são
também um exemplo positivo de cooperação
entre os diferentes públicos e instituições durante
o planejamento e desenvolvimento das fases do
evento. Em apenas seis anos, a cidade de Barcelona
internalizou vários projetos de infraestrutura que, sem
a realização da Olimpíada, teriam levado vários anos
para serem implementados.

Dificuldades de superar os desafios para a realização dos megaeventos
7

Maior dificuldade
Garantir as responsabilidades
e a coordenação eficiente
entre os níveis de governo
Garantir a
infraestrutura geral
Garantir o cumprimento
dos parâmetros estabelecidos
para os eventos

Garantir os
compromissos
assumidos pelo
governo

Nível de dificuldade

6
Facilitar os processos
jurídicos e legislativos
Estimular novas fontes
de energia renováveis e o
reaproveitamento de recursos

Equacionar os problemas
relacionados à saúde,
segurança e educação

Contar com plano de
destinação de ativos
pós-eventos

5

Ampliar a capitalização
das empresas por meio do
mercado de capitais

4

Menor dificuldade

Garantir a
infraestrutura
esportiva

Gerenciar os principais
riscos e oportunidades
decorrentes dos projetos

Garantir o cumprimento
dos contratos assumidos pela
iniciativa privada

Elevar a capacidade de
produção das indústrias

Manter a estabilidade
macroeconômica
Ampliar o acesso e a
disponibilidade de crédito

40%
50%
60%
70%
Parcela dos respondentes que assinalaram o nível de dificuldade para cada desafio

80%

90%

100%
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As atividades e os investimentos necessários antes,
durante e após os eventos podem aumentar o índice
de emprego e criar novas oportunidades de negócios
para as empresas de todo tipo, região e tamanho.
A melhora na infraestrutura também deve atrair
novas empresas e permitir a operação mais eficiente
delas. Portanto, apesar de elementos desafiadores,
os quesitos que dependem mais diretamente do setor
privado apresentam menor grau de dificuldade para
serem satisfeitos, segundo os participantes da pesquisa.
Das demandas relacionadas à iniciativa privada, a
mais desafiadora, segundo os entrevistados, é a de
garantir o cumprimento dos contratos assumidos,
item assinalado por 94% deles. Ampliar o acesso e
a disponibilidade de crédito também é citado como
um desafio para a boa condução dos megaeventos
esportivos (73% dos entrevistados). Na opinião de
73% dos pesquisados, a indústria pode apresentar
certa dificuldade para a elevação da produção em
decorrência do aquecimento induzido pelos eventos.
O desafio menos apontado foi o de ampliação da
capitalização das empresas por meio do mercado de
capitais (menos da metade dos respondentes).
Outro papel fundamental do governo é manter
as pessoas seguras. Como os eventos esportivos
têm crescido em importância e visibilidade, cada
vez mais se tornam alvos de situações que podem
ocasionar danos ao público e aos participantes. Nesse
contexto, cabe ao governo equacionar os problemas
relacionados à segurança. Um grande evento também
aumenta a necessidade de serviços auxiliares, tais
como o apoio médico e o saneamento, apenas para
citar alguns. Os custos “ocultos” desses serviços são,
muitas vezes, inesperados, sendo cobertos, na maioria
dos casos, pelos governos.
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Para mostrar uma boa impressão, países e cidades
são incentivados a resolver problemas como os de
criminalidade, pobreza e decadência urbana. Muitos
usam o evento como um catalisador para realmente
transformar as realidades urbanas. Por exemplo, os
Jogos Olímpicos de Barcelona tornaram o acesso
ao mar mais fácil aos cidadãos locais. Londres
está fazendo algo semelhante, ao utilizar os Jogos
Olímpicos de 2012 para modernizar parte da cidade.
Como um ator importante para o sucesso dos eventos,
o governo central pode também desempenhar um
papel unificador na construção e manutenção do
apoio entre todas as partes interessadas, incluindo
público, associações desportivas, empresas,
colaboradores, patrocinadores, governos locais e forças
políticas. Nesse sentido, ele deve ajudar a garantir
os parâmetros dos eventos (econômicos, ambientais
e sociais), de acordo com 95% dos participantes da
pesquisa.
Dessa forma, os megaeventos podem favorecer
mudanças de curto prazo, mas o que realmente
importa é o impacto de longo prazo. Esse impacto
pode ser difícil de isolar e de medir, o que não diminui
sua importância. No caso dos Jogos Olímpicos
de Barcelona, por exemplo, o governo pretendia
demonstrar que a sociedade espanhola estava
modernizada e transformada, o que contribuiria para
um posicionamento importante na Comunidade
Europeia. Para alcançar seus objetivos, anunciou uma
série de eventos denominados “Projeto 1992”. De
fato, os Jogos tiveram um impacto enorme sobre a
economia ao atrair maciços investimentos em projetos
de infraestrutura que melhoraram a qualidade de
vida e impulsionaram o turismo.

Planos para o pós-evento
Os megaeventos esportivos são geralmente
estruturados a fim de gerar superávits e, em geral,
são os governos que absorvem grande parte dos
custos e riscos incorridos. Na teoria, os contribuintes
passam a receber de forma positiva e duradoura todos
os benefícios decorrentes dos eventos. Na realidade,
existe a necessidade de implementação de um bom
plano de ação para possibilitar que todos os avanços
em infraestrutura se tornem, comprovadamente,
catalisadores de oportunidades e legados.

Informações de mercado
Riscos e custos dos eventos
Além de inúmeros contratempos, a aglomeração de pessoas pode causar os maiores problemas
para os eventos (dificuldade em realizar negócios no país durante a competição, disponibilidade
de hotéis e restaurantes, tráfego viário congestionado etc).
Eventos mais recentes
Jogos Olímpicos de
Atlanta (EUA – 1996)

Riscos
Atentado à bomba: o incidente nos Estados Unidos deixou mais de
cem feridos e duas pessoas mortas.

Jogos Olímpicos de
Atenas (Grécia – 2000)
Copa do Mundo FIFA
(Coreia/Japão – 2002)

Problema de TI: problemas de sistema e comunicação prejudicaram
a realização dos Jogos.
Atraso: a organização do país não conseguiu entregar todas as obras
contratadas para o evento e acertadas com o COl.
“Elefantes brancos”: os dois países gastaram, respectivamente,
US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões na construção de dez estádios na Coreia,
sete no Japão e na reforma de outros três no Japão. Atualmente, apenas
cinco estádios sul-coreanos são utilizados.

Fonte: Research – Deloitte (a partir de informações veiculadas na imprensa)

Portanto, contar com um plano de destinação de
ativos pós-eventos e gerenciar os principais riscos e
oportunidades decorrentes dos projetos se tornam
extremamente importantes – desafios apontados por
88% e 96% dos entrevistados, respectivamente.
A pesquisa confirma o posicionamento de
organizações como a FIFA e o COI, que reconhecem
que um legado de infraestruturas abandonadas
e economicamente mal aproveitadas prejudica
o impacto positivo conferido pelos esportes. E
não é nada fácil transformar os megaeventos em
catalisadores de projetos sustentáveis, dado que
uma instalação, como um parque olímpico, não é
geralmente projetada para atender às necessidades
diárias da comunidade local e sim para satisfazer
às demandas específicas de milhões de visitantes e
milhares de atletas, voluntários e funcionários.
Portanto, o tema “legado” deve proporcionar uma
visão realista da enorme dimensão e complexidade
das tarefas, sem reduzir a atratividade das
oportunidades e exagerar ou complicar os processos.
Hospedar um grande evento esportivo requer forte
apoio e colaboração de ampla gama de interessados,
incluindo público, organizações desportivas
governamentais, empresas etc. Falta de apoio em
qualquer uma dessas áreas pode prejudicar o sucesso,
além de levar a atrasos e custos elevados.

Brasil, bola da vez 19

Eventos verdes
Os megaeventos esportivos proporcionam uma
oportunidade perfeita para mudar a forma como as
pessoas pensam e se comportam, por exemplo, na
área ambiental. Os primeiros “Jogos Verdes” foram os
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, em Lillehammer,
na Noruega. No mesmo ano, Sidney, que concentrou
sua proposta em um conceito ambiental, foi escolhida
como a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão
de 2000. Desde então, a maioria dos grandes
eventos esportivos está centrada no desenvolvimento
sustentável e na educação ambiental.
Um exemplo recente é o dos Jogos Olímpicos de
Pequim, em 2008. Naquele momento, a China queria
se reposicionar como ambientalmente mais amigável,
conciliando seu rápido crescimento econômico com
o controle da poluição e a conservação da água.

Essa iniciativa recebeu ampla cobertura do resto do
mundo. Outro exemplo foi dado pelos organizadores
da Olimpíada de Inverno de Vancouver, em 2010,
que incentivou a compra de crédito de carbono
pelos visitantes. Em 2012, os Jogos Olímpicos de
Londres serão usados como uma vitrine para a
sustentabilidade. Além de medidas já consagradas,
o plano de sustentabilidade do evento abordará
também as questões de biodiversidade, resíduos,
mudança climática e vida saudável.
Entre os objetivos que devem ser alcançados
pelo Brasil para a realização dos “eventos verdes”,
destaca-se a utilização de fontes de energia renováveis
(75% dos respondentes). Por outro lado, realizar
construções sustentáveis e assegurar que as ações
“verdes” criem um legado positivo foram apontados por
apenas 13% e 11% dos respondentes, respectivamente.

Principais metas a serem alcançadas pelo Brasil na realização de “eventos verdes” (%)
75

Utilizar fontes de energia renováveis
66

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social das localidades
Controlar os desperdícios e reciclar os materiais

61

Monitorar e estimar os impactos socioambientais dos projetos

61
49

Usar eficientemente a água
Incentivar o turismo responsável (ecoturismo etc)

42

Preservar a biodiversidade das localidades

42
23

Minimizar os impactos sobre a qualidade do ar

21

Promover a participação e educação do público sobre questões ambientais
13

Realizar construções sustentáveis
Assegurar que as ações “verdes” criem um legado positivo

11
0Percentual

de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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O papel estratégico do RI na atualidade

com o mercado é determinante para o
favorecimento de novos negócios, a confiança nas
práticas de governança corporativa e a exigência
por sustentabilidade tornam-se diferenciais
competitivos.

Devido à crescente influência do RI nas decisões
estratégicas das empresas, de forma geral, o mercado
tem considerado esse profissional como peça
essencial para posicionar a organização em relação às
mudanças na economia e dar transparência à imagem
institucional. Para isso, o RI utiliza-se da captação de
informações confiáveis a respeito das expectativas e
demandas dos investidores alinhadas às tendências
do cenário econômico.

De acordo com a opinião dos profissionais de RI
entrevistados, na atualidade, os fatores de maior
influência na decisão de investimento em suas
empresas são o potencial de crescimento (73% dos
respondentes), a performance financeira (70%) e as
estratégias corporativas (67%). Destaca-se também
o fato de apenas 18% dos respondentes citarem a
internacionalização das atividades como um fator
considerado importante na avaliação das empresas.

Responsável também por estabelecer uma rede de
relacionamento com a comunidade financeira, a visão
que esse profissional traz para dentro da sua própria
empresa tem impulsionado a valorização do RI dentro
das companhias abertas. À medida que a relação

Fatores considerados importantes pelo mercado na avaliação das empresas, segundo os RIs (%)
73

Potencial de crescimento
Performance financeira

70

Estratégias corporativas

67

Perspectivas do segmento de atuação

62

Qualidade da gestão

57

Fluxo de caixa

55

Valorização das ações

45

Criação de liquidez para o patrimônio dos acionistas

43

Posição de mercado

42
35

Maior exposição ao mercado
Imagem institucional

33

Melhor qualidade de crédito da empresa

18

Internacionalização das atividades

18
0Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
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respostas múltiplas
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Nesse contexto, o profissional de RI utiliza-se de
ferramentas para fornecer informações confiáveis à
alta administração da empresa, para que esta tome
decisões acertadas e demonstre ao mercado que suas
estratégias corporativas estão sendo implantadas com
sucesso. Além dessa importante função, há também
a responsabilidade de divulgar com transparência
e confiabilidade as informações da organização,
possibilitando que os investidores e analistas de

Avaliação dos RIs em relação às práticas de governança
corporativa de suas empresas (%)
Estamos avançando

38

Atingimos um estágio maduro

32

Precisamos melhorar

25

Estamos em estágio inicial
5

mercado possam delinear suas expectativas sobre
o futuro da empresa. A transparência e a gestão de
riscos eficiente, entre outras medidas, denotam que
os participantes do mercado de capitais se encontram
preparados para receber os enormes investimentos
que podem advir dos megaeventos esportivos.
Além disso, os RIs incentivam uma maior atenção às
exigências dos próprios investidores. As empresas
brasileiras buscam melhores práticas de governança
corporativa e apontaram essas práticas como medidas
extremamente relevantes e já incentivadas pelos
RIs (73% dos respondentes).
No entanto, 38% dos RIs disseram que ainda estão
avançando e 32% declararam que as práticas de
governança já atingiram um estágio maduro dentro
da empresa. Apenas 5% responderam que estão
em estágio inicial, mostrando que as questões de
governança são preocupações constantes dentro
das empresas.

0
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Percentual de respondentes da amostra

Desafios ou medidas incentivadas pelo RI na atualidade (%)
73

Melhores práticas de governança (transparência, gestão de riscos etc)
63

Maior atenção às exigências dos investidores
Melhoria dos canais e qualidade da comunicação

58

Definição de estratégias para o atendimento dos objetivos propostos

50

Novo posicionamento da empresa no mercado

37

Resguardo da imagem corporativa

33

Novas estratégias para captação de recursos

33

Redução de custos de capital da companhia

32

Maior assertividade na projeção de resultados

27

Definição de objetivos com a indicação de metas e prazos
Maior responsabilidade socioambiental
Maior assertividade na projeção de cenários
Criação de estrutura exclusiva para o RI

25
23
22
20
0Percentual de respondentes que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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O RI e suas empresas no contexto dos
megaeventos
Com a atração dos megaeventos esportivos ao
País (Copa do Mundo em 2014 e Olimpíada em
2016), é esperado um grande aumento no número
de investimentos, principalmente em obras de
infraestrutura. Mesmo que os investimentos ocorram
em um longo período de tempo, já é perceptível certa
movimentação de algumas empresas para explorar
eficientemente as oportunidades que são geradas
com os megaeventos esportivos.

Nesse contexto, a pesquisa perguntou ao
profissional de RI qual a sua influência em relação aos
megaeventos esportivos dentro das organizações.
A maior parte dos respondentes (70%) afirma que o
mercado e os investidores estrangeiros ainda não têm
demandado a área de RI sobre a temática. Entretanto,
o restante aponta que o RI já percebe tal influência e
que está atento tanto às demandas de mercado como
aos investidores estrangeiros (17% dos respondentes).

Informações de mercado

Mesmo com a maior parte dos RIs declarando que a
área ainda não tem sido demandada, os profissionais
indicam que suas empresas pretendem se preparar.

Projetos de mobilidade previstos para a Copa de 2014
Belo Horizonte Implantação do Bus Rapid Transit (BRT), ampliação do metrô e dos aeroportos
de Confins e da Pampulha
Brasília	Expansão do metrô, implantação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e melhoria
da rede viária

O posicionamento das empresas
Os RIs acreditam que a maioria das empresas
conseguirá se preparar adequadamente para os
grandes eventos esportivos (53% dos respondentes).
Aliado ao fato de ainda não haver uma movimentação
efetiva nas empresas sobre o tema, 21% dos
respondentes acreditam que poucas empresas
estarão preparadas adequadamente.

Cuiabá	Obras de mobilidade urbana e do Aeroporto Marechal Rondon
Curitiba	Construção do metrô e de obras de mobilidade urbana
Fortaleza

VLT, metrô e Aeroporto Internacional Pinto Martins

Manaus

Aeroporto Eduardo Gomes, ponte Manaus/Iranduba e mobilidade urbana

Natal

Construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, de VLT
e de Via Metropolitana

Porto Alegre	Ampliação do Aeroporto Salgado Filho, construção da linha 2 do metrô e de
rodovias
Recife

Apesar de os RIs ainda não terem levado o tema para
dentro da empresa, 35% delas mesmas pretendem se
preparar, ante 21% que não pretendem. No entanto,
26% já possuem algum tipo de plano, condizente com
a opinião de 20% dos respondentes que acreditam
que as empresas já estão em fase de preparação
e estarão totalmente aptas até a realização dos
megaeventos esportivos.

Construção de Cidade da Copa e obras viárias

Rio de Janeiro Linhas 3 e 4 do metrô e Arco Metropolitano
Salvador

Linha 2 do metrô, expansão do trem suburbano e obras viárias

São Paulo

Linha 4 do metrô e demais obras de mobilidade urbana

O Trem de Alta Velocidade (TAV), com custo de R$ 34,6 bilhões até 2015, ligando o Rio de Janeiro
a São Paulo e Campinas, é outro importante projeto sob a análise das autoridades federais.
O BNDES financiaria R$ 30 bilhões para a obra.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

O profissional de RI tem induzido mudanças em relação ao tema “megaeventos esportivos” dentro de sua organização? (%)
Não, pois o mercado e os investidores estrangeiros ainda não têm demandado a área de RI sobre a temática

70
17

Sim, trazendo as demandas de mercado e dos investidores estrangeiros
Sim, trazendo as demandas de mercado sobre a preparação da companhia para os megaeventos esportivos

9

Sim, captando as demandas dos investidores estrangeiros interessados em aplicar recursos no Brasil
para os megaeventos esportivos

4
0

Percentual de respondentes da amostra de RIs
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não estão muito preocupadas com suas concorrentes
em relação a esse tema e estão buscando se
preparar, internamente, para aproveitar as melhores
oportunidades.

Para os RIs entrevistados, entre os mecanismos
considerados mais eficazes para levar o tema para
suas organizações e posicioná-las está a coleta de
informações sobre as tendências dos setores (62%
dos respondentes). Constata-se também que outros
três fatores apontados – monitoramento das opiniões
e ações dos investidores, fatores que impulsionam o
interesse dos investidores, e consulta e/ou opinião dos
analistas de mercado – são considerados mecanismos
eficientes para aproximadamente metade da amostra.

Uma ferramenta que possui grande eficácia para
trazer a visão do mercado à empresa é o contato e
a construção de uma sólida rede de relacionamento
com investidores nacionais e estrangeiros. Dos
respondentes da amostra de RI, 54% declararam
que esse instrumento é o mais importante. Somente
5% dos entrevistados acreditam que o acesso às
publicações e regulamentações específicas constitui
o instrumento mais eficaz, o que se aplica também à
falta de informações oficiais sobre o planejamento e as
estratégias que serão aplicadas nas obras para atender
a todas as exigências para sediar os Jogos.

No entanto, as informações sobre concorrentes
(38% dos respondentes) e a identificação e/ou o
direcionamento dos investimentos estrangeiros
(20%) foram menos apontados como mecanismos
para o posicionamento da empresa perante os
megaeventos. Isso demonstra que as empresas ainda

Visão dos RIs sobre o nível de preparação das empresas brasileiras para os megaeventos esportivos (%)
53

A maioria das empresas conseguirá se preparar adequadamente
Poucas empresas estarão preparadas adequadamente

21

Estão em fase de preparação e estarão totalmente aptas até os megaeventos esportivos

20

Sim, estão totalmente aptas

4

Estão em fase de preparação

1
1

Somente as empresas estrangeiras aproveitarão de forma eficiente as oportunidades

Percentual de respondentes da amostra

0

70

Nível de preparação em que se encontram as empresas representadas pelos RIs (%)
35

Pretende se preparar
21

Não pretende elaborar e/ou implementar um plano específico
18

Não sei informar
14

Possui um plano específico a ser implantado
Possui um plano específico em andamento

12
Percentual de respondentes da amostra de RIs

0
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Paralelamente a essa preparação para os megaeventos
esportivos, a área de RI também está no constante
aperfeiçoamento das práticas de governança
corporativa e na identificação dos novos perfis
de investidores e seus segmentos. No mercado
de capitais, em particular, um dos diferenciais
de competitividade é estabelecido em virtude
da qualidade da comunicação mantida com os
investidores e do aproveitamento das melhores
ferramentas para a análise do mercado.
Para posicionar a empresa diante do atual
cenário econômico brasileiro – questão que
sempre influenciará o potencial de captação e
realização de investimentos, ligados ou não aos
megaeventos esportivos –, as principais medidas
e ações consideradas pelo RI foram a análise e o
aproveitamento das tendências do mercado de
capitais (73% dos respondentes), a garantia da

eficácia da divulgação (65%) e a participação ativa
na tomada de decisões estratégicas (62%).
Reforçando a visão de que o foco principal está no
mercado interno, somente 17% dos RIs afirmam
que devem aumentar o número de acionistas
internacionais para posicionar a empresa.
Para valorizar a imagem da empresa durante o
período dos megaeventos esportivos, o profissional
de RI acredita que a melhor forma de manter uma
comunicação eficaz e confiável é o estabelecimento
de uma estrutura interna de relações com a mídia.
Os resultados apontaram que 67% dos entrevistados
acreditam que contar com um departamento
interno de comunicação é uma medida importante
para garantir que a empresa se comunique
adequadamente em relação às oportunidades
ligadas aos eventos esportivos

Mecanismos de que o RI pode dispor para posicionar sua empresa sobre o tema “megaeventos esportivos” (%)
62

Informações sobre tendências dos setores
Monitoramento das opiniões e ações dos investidores

53

Monitoramento dos fatores que impulsionam o interesse dos investidores

52

Consulta e/ou opinião dos analistas de mercado

52
42

Identificação dos perfis de investidores/segmentos mais adequados
Consulta e/ou utilização de suporte externo (estudos, planejamentos, logísticas etc)

38

Informações sobre concorrentes diretos e empresas semelhantes

38
33

Informações disponibilizadas pela imprensa e outras mídias
30

Avaliação e elaboração de políticas mais eficazes de relacionamento com o investidor
20

Identificação e/ou direcionamento dos investimentos estrangeiros
13

Adequação das iniciativas anteriores aos temas atuais
Estímulo às Parcerias Público-Privadas

5
0Percentual

de respondentes da amostra de RIs que assinalaram cada
70quesito;
respostas múltiplas
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A criação de uma estrutura única de relações com
investidores e de um departamento interno de
relações com a mídia também foi citada como
um fator importante para otimizar a comunicação
direta com os investidores e o mercado. O tema dos
megaeventos esportivos sugere o envolvimento de
várias áreas da empresa e, para relacionar e repassar
informações adequadamente ao mercado, a criação
de uma estrutura única de comunicação diminui os
riscos de as áreas envolvidas fornecerem informações
alheias às estratégias corporativas.

A relativa distância dos megaeventos esportivos
ainda não parece ter movimentado as empresas
e os investidores, exigindo uma atuação mais
direta do profissional de RI no posicionamento da
empresa e na coleta de informações sobre o cenário
de investimentos. Entretanto, cabe ressaltar que
toda a preparação para sediar os eventos ainda
está em fase inicial no atual momento, mas já é
perceptível a crescente movimentação em alguns
setores da economia relacionados aos negócios e às
oportunidades que surgirão.

Melhores meios de mensurar os resultados obtidos pela área de RI no novo cenário econômico e de mercado (%)
73

Percepção dos analistas de mercado
65

Avaliação dos acionistas/investidores
Melhora na percepção da imagem da empresa

57

Aumento do número de analistas que cobrem a empresa

48

Valorização dos preços das ações

45

Eficácia na busca e captura de novos investidores

37

Grau de influência em relação às decisões tomadas

27
0
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Percentual de respondentes da amostra de RIs que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas

Instrumentos eficazes para levar às empresas a visão do mercado sobre os megaeventos esportivos (%)
54

Contato e relacionamento direto com investidores nacionais e estrangeiros
Participação e/ou realização de conferências e seminários

18

Contato e relacionamento com organizações profissionais

18
5

Contratação de consultorias

5

Acesso às publicações e/ou regulamentações específicas
0

Percentual de respondentes da amostra de RIs
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O reconhecimento desse profissional e as grandes
movimentações que ocorrerão na economia para
sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada certamente
irão exigir que os profissionais de RI estejam cada vez
mais presentes nas decisões corporativas e na atuação
efetiva com o mercado de capitais.

A importância estratégica que o RI conquistou
dentro das companhias e do mercado impõe a esse
profissional a antecipação sobre as oportunidades
de negócios e investimentos, a fim de utilizar as
melhores ferramentas na obtenção de resultados
efetivos. Além de fornecer informações precisas para
a alta administração e estabelecer as estratégias
corporativas, o RI também possui fundamental
importância nas melhores práticas de governança
corporativa.

O papel do RI, além de estratégico, torna-se então
um diferencial que pode resultar na escolha dos
investidores sobre qual empresa está mais preparada
para explorar com sucesso os negócios e as
oportunidades durante os megaeventos.

Principais medidas ou ações dos RIs para posicionar a empresa em relação aos acontecimentos do mercado (%)
73

Analisar e aproveitar as tendências do mercado de capitais
65

Garantir a eficácia da divulgação interna e externa
Participar ativamente da tomada de decisões estratégicas

62

Participar ativamente do enquadramento às novas práticas contábeis internacionais

50
48

Estreitar o relacionamento com os acionistas atuais
Adotar ferramentas avançadas de monitoramento e controle

43

Alinhar e aumentar a visibilidade da diretoria

33

Buscar a diversificação dos acionistas

33

Apresentar o planejamento traçado no tocante aos megaeventos esportivos

28

Promover pesquisas de opinião entre os investidores para definição de ações

27
22

Propor novas estratégias de captação de recursos externos
17

Aumentar os acionistas internacionais
0Percentual

de respondentes da amostra de RIs que assinalaram cada
70 quesito;
respostas múltiplas

Estratégias para uma comunicação eficaz antes e durante os megaeventos esportivos (%)
Contar com um departamento interno de comunicação

67

Estabelecer uma estrutura única de relações com investidores que inclua
um departamento interno de relações com a mídia

35
32

Contratar uma empresa externa de relações com a mídia
Contar com um programa ativo de comunicação fora do País

20
0
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Percentual de respondentes da amostra de RIs que assinalaram cada quesito;
respostas múltiplas
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A visão dos investidores

Perspectivas dos investidores para os megaeventos esportivos
Copa 2014
Pretende investir? (%)

Olimpíada 2016
Pretende investir? (%)

42

39

58

Sim

Entre os 36 organismos investidores que participaram
da pesquisa, a maior parte (78% dos respondentes)
apontou que, atualmente, acompanha os movimentos
de setores associados às atividades financeiras. A
maioria deles já sinaliza que pretende investir tanto
na Copa de 2014 quanto na Olimpíada de 2016
(aproximadamente 60% dos respondentes).
No caso da Copa do Mundo, grande parte dos
investimentos deve ocorrer até o segundo semestre
de 2011 (três anos antes da abertura) e a precificação
dos eventos até o primeiro semestre de 2012. Para a
Olimpíada, a maior parte dos investimentos ocorrerá
até o primeiro semestre de 2013 e a precificação
até o primeiro semestre de 2014.

61

Não

Percentual de respondentes da amostra de investidores

Instituições que pretendem investir nos grandes eventos
Copa do Mundo 2014
Percentual acumulado, por semestre, dos respondentes que manifestaram intenção de investir nas
oportunidades geradas ao longo deste e dos próximos anos
2010

2011

2012

2013

2014

24%

29%

65%

88%

94%

94%

100%

100%

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

Quando o evento começará a ser precificado nas cotações dos ativos, segundo os investidores
2010

2011

2012

2013

2014

12%

18%

35%

59%

82%

88%

100%

100%

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

Olimpíada 2016
Percentual acumulado, por semestre, dos respondentes que manifestaram intenção de investir nas oportunidades
geradas ao longo deste e dos próximos anos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5%

11%

16%

26%

53%

63%

68%

84%

84%

89%

95%

100%

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

Quando o evento começará a ser precificado nas cotações dos ativos, segundo os investidores
2010

28

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6%

6%

6%

12%

12%

18%

41%

65%

76%

82%

94%

100%

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º sem.

1º sem.

A expectativa é que os investimentos no primeiro
evento já sejam dinamizados até 2012 (dois anos
antes da Copa do Mundo). Utilizando dessa visão,
os profissionais de RI, mesmo declarando que as
empresas ainda não estão requisitando a área
diretamente, certamente serão exigidos e necessitam
estar preparados para as oportunidades que surgirão.
O cenário econômico favorável decorrente de fatores
como os próprios megaeventos esportivos impacta
diretamente o nível de capitalização das empresas e
os investidores demonstram que pretendem aproveitar
as novas oportunidades que surgem para o País. É
fato que a ampliação da capitalização das empresas
por meio do mercado de capitais está diretamente

relacionada ao volume de negociações e ao número
de investidores.
É difícil identificar qual indicador financeiro é
mais importante para o investidor de bolsa, mas
é evidente que a correlação do desempenho das
empresas com o cenário macroeconômico é
positiva e de peso.
A perspectiva de crescimento acentuado para o
Brasil nas próximas anos – aliada aos movimentos
que os grandes eventos esportivos deverão capitalizar
– oferece hoje uma visão de futuro promissora para
a comunidade de investidores interessados em
apostar no País.

Informações de mercado
Evolução do Ibovespa e das ofertas de ações

60,5

63,9

Crise
internacional

65,0
61,0

54,4
26,5

Oferta da Vale
R$ 19,4 bi

61,5
51,5

49,5
45,8

37,6

Dois registros
de IPOs ligados
aos eventos
esportivos

40,9

19,4
14,1

15,5
12,8

11,2

9,1

1,3
1º trim

2º trim

70,0

68,6

3º trim

4º trim

1º trim

0,4
2º trim

3º trim

4º trim

2007

2008

Ibovespa (em mil pontos)

Oferta de ações (R$ bilhões)

10,3

10,2

3º trim

4º trim

9,6

2,2
1º trim

2º trim

2009

1º trim

2010

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados da BM&FBovespa e da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM)

Ao final do primeiro semestre de 2010 (quatro anos
antes da realização da Copa no Brasil), das oito ofertas
iniciais de ações (IPOs) registradas na CVM, duas já
estavam relacionadas aos megaeventos esportivos.
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Os grandes eventos esportivos podem elevar a
importância do país-sede no contexto mundial e acelerar
o seu desenvolvimento econômico, político e social.
Portanto, a fim de propiciar um legado positivo
duradouro, as cidades anfitriãs devem compreender os
desafios e comprometer-se a fazer o que for necessário
para enfrentá-los.
30

O conteúdo deste relatório e todos os resultados e análises relacionados à pesquisa
“Brasil, bola da vez – Negócios e investimentos a caminho dos megaeventos
esportivos” foram produzidos pela Deloitte, com o apoio do Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores (IBRI). A reprodução de qualquer informação inserida
neste relatório requer autorização expressa da Deloitte e do IBRI, com o
compromisso de citação da fonte.
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A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Tributária, Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais, Corporate
Finance, Consultoria Empresarial e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores. Com uma rede global de cerca de 169.000
profissionais atuando a partir de firmas-membro em mais de 140 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e um profundo
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