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   REFERÊNCIAS 

 São inegáveis as alterações provocadas pelos megaeventos esportivos no contexto das cidades onde são realizados. Eventos como 

os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo FIFA muitas vezes servem de estímulo para investimentos, que, se bem geridos, podem trazer 

benefícios durante e, principalmente, após a realização dos jogos na localidade, o chamado “legado” do evento. Focados nesse legado, a 

Escola de Engenharia recebeu uma encomenda de projeto através do Ministério do Esporte e do CNPq que possui entre os objetivos a 

identificação de legados relacionados à Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade sede de Porto Alegre nas áreas temáticas de Aeroportos, 

Energia, Arenas, Mobilidade Urbana, Saúde, Segurança, Telecomunicações e Turismo. Para um bom andamento do projeto, se fez 
necessária a criação de uma Metodologia para a Identificação de Legados 

   INTRODUÇÃO 

   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

   RESULTADOS 

 Para a construção do trabalho, inicialmente foi desenvolvido um levantamento 

de referências na área de legados de megaeventos esportivos, com um foco nas 

últimas edições da Copa do Mundo (África do Sul-2010 e Alemanha-2006) e 

Olimpíadas (Londres-2012 e Pequim-2008). Nessa pesquisa ficou constatado a falta 

de definição de um conceito geral da palavra “legado”. Ficou definido então, para esse 

trabalho, que legados “são constituídos pelas estruturas e resultados produzidos, 

direta ou indiretamente, pela realização de grandes eventos esportivos, em nível 

nacional e regional, tangíveis ou intangíveis, planejados ou identificados ao longo do 

processo, que transformam de forma duradoura a sociedade que os sedia”, a mesma 

usada pelo Ministério do Esporte. Após extensa pesquisa e a consolidação do conceito 

de legado usado, foi elaborada um tabela comparativa das classificações de legados 

encontradas. Por fim, a metodologia foi elaborada e consolidada em uma planilha 

eletrônica. 

1. Levantamento de referências na área de legados de 
megaeventos esportivos 

2. Padronização do conceito de legado 

3. Elaboração de tabela comparativa de classificações 
de legado 

5. Consolidação da metodologia em uma planilha 
eletrônica 

4. Elaboração da metodologia 

Levantamento dos legados 

Classificação dos legados 

Descrição da situação antes e após o 

evento 

Levantamento dos impactos 

Classificação dos impactos 

Descrição de ações 

A partir dos resultados obtidos, foi desenvolvida a seguinte metodologia apresentada a seguir: 

 O levantamento dos legados deverá ser feito através de (i) Grupos focados com 

especialistas da universidade em cada uma das oito áreas; (ii) Consulta a fontes de dados 

secundárias, documentos e sites oficiais; e (iii) Reuniões com câmaras temáticas, secretarias do 

município e Estado e empresas público-privadas envolvidas nas obras e projetos. Após o 

levantamento, classifica-se os legados quanto a (i) Dimensão: Essencial, Políticas públicas e 

direitos de cidadania, Oportunidades de inovação e negócios; (ii) Tipologia: Urbano, 

Infraestrutura, Esportivo, Direitos de Cidadania, Sociocultural, Econômico, Ambiental, Político ou 

Inovação; (iii) Planejamento: Planejado ou Identificado ao longo do processo; (iv) Tangibilidade: 

Tangível ou Intangível; e (v) Abrangência: Local, Estadual, Nacional ou Internacional. Todos os 

legados deverão conter uma descrição da sua situação anterior ao evento, apresentando a 

situação problemática e justificando a necessidade da obra/ação, assim como uma descrição 

dos resultados esperados e os que foram alcançados. 

 O levantamento dos impactos será feito seguindo a mesma linha dos legados, mas 

deverão ser classificados em (i) Positivo ou (ii) Negativo. Sendo, posteriormente, descritas 

ações que visem potencializar os impactos positivos, ou mitigar os negativos. 

 As informações serão compiladas em planilhas eletrônicas, visando a facilidade de uma 

análise cruzada entre as áreas temáticas e as classificações atribuídas. 
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