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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 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. O trabalho foi iniciado com uma 

revisão bibliográfica sobre legados de megaeventos esportivos, para uma padronização do 

conceito com a equipe. A identificação dos legados e seus impactos na cidade se dará através 

de (i) Grupos focados com especialistas da universidade em cada uma das oito áreas; (ii) 

Consulta a fontes de dados secundárias, documentos (matriz de responsabilidade, 

apresentações ME), sites oficiais da Copa (Federal, Estadual e Municipal); e (iii) Reuniões 

com câmaras temáticas da Copa, secretarias do município e estado e empresas público-

privadas envolvidas nas obras e projetos da Copa. Junto à identificação dos legados, foram 

pesquisadas as principais classificações existentes na bibliografia especializada, tendo em 

vista o desenvolvimento de uma tabela para análise cruzada. Ao final do trabalho, foi 

consolidada com a equipe a definição de legados como “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”, disponibilizada pelo Ministério 

do Esporte, e a metodologia que será utilizada, sendo ela: (i) Levantamento dos Legados; (ii) 

Classificação dos Legados; (iii) Descrição da situação antes e após a Copa do Mundo FIFA; 

(iv) Identificação e classificação de possíveis impactos; (v) Ações para potencializar ou 

mitigar os impactos do legado; (vi) Consolidação das etapas anteriores em uma planilha para 

identificação de legados; e (vii) Análise cruzada. Após a identificação dos legados em 

potencial, deverá ser descrita a sua situação antes e após a Copa, assim como os impactos que 

ele trará. Os grupos focados serão estimulados a identificar ações para potencializar os 

impactos positivos ou mitigar os negativos. Todos os resultados serão postos em uma tabela 

seguindo o modelo de banco de dados, tendo em vista que um legado poderá ter mais de um 

impacto. Com os dados consolidados, a análise cruzada se dará levando em conta a tipologia 

do legado ou sua área. Os resultados serão usados na divulgados para a comunidade através 

de artigos e eventos e servirão de base a futuras pesquisas na área. 

 

 

 

 

 


