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INTRODUÇÃO 

Com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014, diversas obras estão 

sendo realizadas nas cidades-sede, como ampliações viárias, a construção de estádios, 

remoções e construções habitacionais e de pólos de desenvolvimento. São alterações 

urbanas que têm grande impacto na política, na economia e na cidade como um todo. Foi 

realizado um estudo destas alterações a fim de determinar quais serão os seus reais impactos 

e quem serão os de fato afetados e beneficiados, com foco na cidade de São Paulo, onde está 

sendo construído o futuro estádio do Corinthians, no bairro de Itaquera. 

 

METODOLOGIA  

Primeiramente fez-se um levantamento e uma revisão bibliográfica de artigos científicos que 

discutem os megaeventos e suas implicações para as cidades. Realizou-se também uma 

pesquisa a fim de identificar as principais características do distrito de Itaquera, São Paulo, e 

dados sobre os investimentos feitos no futuro estádio do Corinthians e em obras adjacentes à 

sua construção. Por fim, buscou-se dados sobre a valorização imobiliária na região de 

Itaquera, a remoção de famílias e a perspectiva de geração de emprego. 

 

RESULTADOS 

Caracterização da região de Itaquera 

Localizada na Zona Leste de São Paulo, a subprefeitura de Itaquera é composta pelos 

distritos de Itaquera, Cidade Líder, José Bonifácio e Parque do Carmo, e possui um total de 

523.848 habitantes. Com relação aos domicílios particulares permanentes urbanos, em 

Itaquera 6,52% destes não possuem banheiro e rede geral de esgoto ou pluvial. Porém, de 

acordo com os domicílios urbanos que possuem também lixo coletado e energia elétrica, 

Itaquera possui um total de 99,57%. A taxa de analfabetismo em Itaquera é de  cerca 3,06% 

e aproximadamente 60% da população possui renda entre 0 e 5 salários mínimos, na qual a  

maioria ganha de meio a um salário mínimo (total de 22.189 pessoas). 

 

Itaquera e os investimentos previstos para a Copa de 2014 

Localizado próximo à Estação Corinthians-Itaquera (trem/CPTM) e da Estação Artur Alvim 

(metrô), no bairro de Itaquera, o futuro estádio do Corinthians está orçado em R$820 

milhões, dos quais R$400 milhões virão do BNDES e outros R$400 milhões da Prefeitura 

de São Paulo, na forma de incentivos fiscais. Adjacentes à construção do estádio, estão 

sendo feitas áreas funcionais que servirão à Copa do Mundo, como as Vilas de 

Hospitalidade e vilas comerciais para os patrocinadores da FIFA, os bolsões de táxi e 

estacionamentos,  um centro de transmissão de imagem (TV Compound), um heliponto, etc. 

Estima-se que com as obras de mobilidade que estão sendo feitas em Itaquera serão criados 

5 mil empregos diretos e 3 mil indiretos. Além disso, acredita-se que a construção do estádio 

do Corinthians irá gerar receita anual de R$90 milhões, o que provocará impactos indiretos 

na forma de atração de novos investimentos, valorização imobiliária, aumento da renda da 

população, e, portanto, do seu consumo e  da arrecadação direta do município (IPTU, ISS e 

ITBI- IV) e dos impostos estaduais e federais. 

 

Impactos urbanos previstos na região de Itaquera 

O Pólo Institucional de Itaquera é um exemplo de investimentos que estão sendo feitos n 

região. Possuirá unidades da ETEC, FATEC, SENAI, um Fórum judicial, um batalhão da 

Polícia Militar, um terminal rodoviário, um Centro de Convenções, uma incubadora e 

laboratórios que farão parte do Parque Tecnológico da Zona Leste.  Pretende-se também 

criar o Parque Linear Rio Verde no local, que revitalizaria as margens do Rio Verde, criando 

áreas verdes por toda a sua extensão. Diversos investimentos também estão sendo feitos em 

obras de mobilidade urbana e infraestrutura. Somente no entorno do estádio, serão gastos 

R$478,2 milhões. São exemplos a ampliação da Radial Leste e da marginal Tietê e a criação 

do Expresso Guarulhos. Planeja-se também a ampliação  da frota metroferroviária e de 

ônibus, como a Linha 3-Vermelha do Metrô, e a criação da linha 17-Ouro do Metrô, 

monotrilho que ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, e da Via Parque, 

avenida que ligará o aeroporto de Guarulhos ao estádio em Itaquera. 

Porém, devido às obras da Copa, em São Paulo entre 10 e 13 comunidades que vivem no 

entorno da construção do Estádio em Itaquera, todas elas de baixa renda, serão atingidas, e 

os moradores terão de ser removidos de suas casas ou abandonar seus empreendimentos 

comerciais. Estima-se que cerca de 5 mil famílias serão removidas da região. 

 

CONCLUSÕES 

A construção do futuro estádio do Corinthians e as obras de mobilidade e infraestrutura que 

vêm com ela de fato trarão benefícios para a população da região, e da cidade de São Paulo 

como um todo. Porém, estes benefícios não virão para as pessoas que serão diretamente 

atingidas pelas obras (que terão de ser removidas), ou seja, não vêm para as pessoas que 

mais precisam deles. Além disso, todo o incremento econômico previsto em decorrência da 

construção do estádio virá às custas de um gasto total de R$ 23 bilhões para o Brasil.  
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