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Resumo 

Os megaeventos estão se tornando uma opção para movimentar a economia do 

país, gerando empregos, promovendo destinos turísticos por todo o mudo onde são 

realizados, tal qual a Copa do Mundo FIFA 2014 realizada no Brasil. Este trabalho 

visa analisar as intervenções nos atrativos turísticos prioritários na cidade sede de,  

Cuiabá-MT, através das metodologias de pesquisa descritiva, bibliográfica e as 

abordagens qualitativa e quantitativa. 

Introdução 

O turismo é uma atividade social, econômica e cultural, que vem crescendo 

gradativamente nos últimos anos, em virtude disso, a realização de megaeventos 

tais como, a Copa do Mundo FIFA 2014, levam muitas pessoas do mundo todo 

viajar, gerando um movimento considerável na economia do país, e ainda maior nas 

cidades que sediam tamanho evento, em vista disso, Cuiabá capital de Mato Grosso 

elegeu oito atrativos prioritários para promover a cidade, na ocasião. 

Este artigo visa analisar através das metodologias de pesquisa de campo, descritiva, 

bibliográfica e as abordagens qualitativa e quantitativa, as intervenções para 

reorganização de Cuiabá e dos legados deixados pela Copa do Mundo FIFA 2014. 

Objetivos 

Analisar as interações nos atrativos turísticos prioritários na cidade sede da Copa do 

Mundo FIFA 2014 Cuiabá-MT. 

Metodologia 

A necessidade e importância da busca de conhecimentos sobre turismo, apoiadas 

em bases científicas proporcionam maior confiabilidade nas pesquisas 

desenvolvidas, visto que “a ciência constrói modelos esquemáticos da realidade” 

(DENCKER, 2004). 

Assim sendo, a metodologia utilizada para o alcance dos objetivos propostos 

consiste em uma abordagem qualitativa e quantitativa dos atrativos turísticos 

prioritários da Copa do Mundo FIFA 2014 EM Cuiabá. Este tipo de abordagem 

permite uma leitura da qualidade do objeto a partir dos dados quantitativos 

levantados na pesquisa. 

Com finalidade de investigar materiais para construção do método de pesquisa 

estado da arte, foi realizada pesquisa bibliográfica, que consiste em fundamentar o 

assunto abordado através de materiais publicados, propondo ao pesquisador o 

contato direto com o mesmo, seja ele, escrito, filmado ou gravado (LAKATOS E 



MARCONI, 2010). 

No entanto, a metodologia caracteriza-se como descritiva, Oliveira (2002) afirma que 

os processos e procedimentos para esse estudo são constituídos por, questionários, 

entrevistas e observações. Usando como base o supracitado foram feitas entrevistas 

com os responsáveis pelos atrativos prioritários, aplicados formulários elaborados de 

acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e 

Ministério do Turismo - Mtur, além de ser feita observação direta in loco. 

Afim de avaliar os aspectos estruturais e de acessibilidade dos atrativos prioritários 

para receber os turistas, foi realizada uma pesquisa de campo, que de acordo com 

Gil (2002), observa um único grupo ou local em questão, ressaltando assim a 

interação entre seus próprios componentes. 

Desenvolvimento 

O turismo surge no contexto da Revolução Industrial e seus reflexos na sociedade 

foram tão significativos, que representam um grande aumento no setor de serviços, 

alavancando o comércio e o setor financeiro da economia. 

Em 2002, segundo o Conselho Municipal de Viagens e Turismo - WTTC, o turismo 

movimentou 10% do PIB mundial, empregando 204 milhões de pessoas (DIAS, 

2006).  

Assim, vale destacar que os eventos atraem turistas e organizações de turismo. 

Conforme Lohmann e Panosso Netto (2012), os megaeventos1 são vistos como uma 

oportunidade para promover os destinos turísticos e atrair visitantes no período de 

baixa temporada.  

Com relação aos investimentos na Copa do Mundo de 2014, realizada em doze 

cidades sede, na qual no Estado de Mato Grosso, foram gastos pelo governo cerca 

de R$ 2,9 Bilhões em obras destinadas ao megaevento, gerando um impacto na 

economia de R$ 6,7 Bilhões. 

Dentre os vários setores da economia, foram selecionados oito atrativos turísticos 

prioritários que, para melhor atender as necessidades dos turistas, sofreram 

intervenções estruturais.  São eles: Museu do Morro da Caixa D'Água Velha, Museu 

da Imagem e do Som Lázaro Papazian, Museu do Rio Hid Alfredo Scaff, Mercado 

Municipal ou Mercado do Porto Antonio Moisés Nadaf, Palácio da Instrução, Praça 

                                                 

1 Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Jogos Pan Americanos.  



Santos Dumont, Centro Geodésico da América do Sul e Parque Mãe Bonifácia. 

Os atrativos turísticos, segundo Martins (2003), são todos os lugares, objetos ou 

acontecimentos de interesse turístico que motivam o deslocamento de grupos 

humanos para conhecê-los. Estes têm o objetivo de dar apoio turístico ao visitante e 

são formados por um conjunto de obras e instalações de estrutura física que cria 

condições para o desenvolvimento de núcleos receptores de turismo. 

Resultados Preliminares 

A expectativa que se almeja desta pesquisa é que traga melhorias para a população 

local, de forma que atenda as necessidades dos visitantes. Para isso realizou-se 

pesquisa de campo na qual verificou que as informações adquiridas nos materiais 

estudados não estavam condizentes com as observações feitas in loco. 

Dos oito atrativos visitados somente o Museu do Morro da Caixa D’água Velha se 

encaixa nos parâmetros de acessibilidade, porém não possui funcionários 

qualificados para receber pessoas com deficiências. 

Quanto ao nível de capacitação dos recepcionistas disponíveis nos atrativos 

turísticos, apenas no Museu da Imagem e do Som, Museu do Morro da Caixa 

D’água Velha e no Palácio da Instrução, souberam transmitir informações com 

exatidão. 
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