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BNDES financiará projetos da Copa 
Jornal do Commercio - PE - PE - ECONOMIA - 05/08/2009  
Dinheiro será usado na infraestrutura urbana, transporte, hotelaria e reforma de estádios. 
Os projetos de Pernambuco serão apresentados hoje ao banco  
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estuda a criação de 
uma linha de crédito específica para os projetos de infraestrutura urbana, transporte, 
hotelaria e reforma de estádios para a Copa do Mundo de 2014. Desde o começo da 
semana, representantes do Estados que terão cidades-sede promovem reuniões de 
apresentação de seus planos de ação para técnicos do banco. Os encontros estão sendo 
promovidos pelo Ministério dos Esportes. Hoje será a vez de Pernambuco mostrar o que 
pretende fazer para receber as delegações, turistas e jogos. 

Estão em Brasília o secretário-chefe da Casa Civil de Pernambuco, Ricardo Leitão, o 
secretário-interino de Esportes, Jorge Braga, e os secretários-executivos de Operações 
Urbanas do Estado, Zeca Brandão, e do Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas, Sílvio Bompastor.  

Através de sua assessoria de imprensa, o BNDES informou que está pronto para apoiar 
todas as iniciativas referentes à Copa de 2014. As reuniões desta semana servirão de base 
para a formulação das diretrizes de como se dará esse financiamento. “E o BNDES 
executará essas diretrizes”, resumiu a assessoria. O Ministério das Cidades também está 
participando dos encontros.  

As arenas que precisarão ser construídas para receber os jogos da Copa têm merecido 
atenção especial nos encontros, principalmente a parte que trata da viabilidade econômico-
financeira dos grandes estádios e o modelo de investimento pretendido. Existência de um 
projeto básico ou executivo de engenharia, orçamentos, licenças ambientais, instituições 
responsáveis pela execução das obras e fontes de recursos existentes também dominam a 
pauta de análise técnica.  

A criação dessa linha de crédito pelo BNDES posiciona ainda mais o banco no lugar de 
maior financiador dos projetos da Copa do Mundo. O Ministério do Turismo (MTur) também 
aposta suas fichas nos aportes da instituição para realização de melhorias na rede hoteleira. 
Segundo o ministro do Turismo, Luiz Barretto, deverão ser liberados entre R$ 250 milhões e 
R$ 300 milhões para a recuperação de hotéis.  

Além de correr atrás de uma fatia do montante que será destinado pelo BNDES para o 
maior evento do mundo, o governo de Pernambuco busca seu espaço na linha que o MTur 
negocia com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com a criação de uma 
quarta edição do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). O volume de 
recursos desse novo Prodetur pode chegar a US$ 1 bilhão.  

E o caminho de preparação do Estado para sediar a Copa não é nada fácil. Pesquisa 
divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no começo do mês passado, por exemplo, 
apontou Recife como uma das piores futuras sedes do País. O estudo levou em 
consideração o Saneamento básico das 12 cidades. A capital pernambucana amargou o 9º
lugar no ranking por ter apenas 47,12% da população com acesso à rede de esgoto.  
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