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Objetivo:

* Identificar o movimento econômico gerado a Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014™, além da percepção de sua importância para a 
Cidade de São Paulo.

Metodologia:

* 60 entrevistas qualitativas, de profundidade, realizadas pessoalmente 
ou por telefone (com gravação de todos os áudios), junto a empresários, 
prestadores de serviço, diretores e gerentes comerciais dos setores 
estratégicos para a atividade turística, de 14/julho a 22/agosto/2014;

* Roteiro de entrevista previamente elaborado pelo equipe técnica do 
Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®.

As entrevistas - variáveis questionadas:

* Expectativas pré-evento - com o anúncio da Copa do Mundo 
acontecendo no Brasil, de São Paulo como uma das cidades-sede e 
com os protestos da população contra a realização do evento, quais 
as expectativas geradas para o setor;
* Confirmação das expectativas - se, no decorrer do evento, as 
expectativas prévias foram confirmadas ou os resultados do setor 
foram diferentes do esperado;
* Repercussão e legado do evento - qual a visão do setor para os 
resultados do evento, o que se espera para o futuro proveniente do 
“efeito Copa” ;
* Variação de clientes, perfil de clientes, receita - se, no decorrer do 
evento, houve mudança no perfil ou  mesmo aumento/diminuição da 
demanda e da receita do setor;
* Investimentos específicos para o evento - quais foram os 
investimentos feitos pelo setor especificamente motivados pela 
demanda do evento;
* Pontos positivos e negativos - o que houve de bom/ruim na 
realização da Copa do Mundo no Brasil e na Cidade de São Paulo;

A pesquisA * Perspectivas futuras - quais as expectativas geradas pelos resultados 
da realização da Copa do Mundo no Brasil e na Cidade de São Paulo.

Segmentos pesquisados:

* Agências de viagem;
* Agências de turismo receptivo;
* Atrativos turísticos;
* Bares e restaurantes;
* Casas de câmbio;
* Comerciantes do entorno da Arena Corinthians;
* Comerciais de regiões de comércio tradicional;
* Companhias aéreas; 
* Empresas de viação rodoviária;
* Locadoras de automóveis;
* Meios de hospedagem;
* Taxistas.

Para a análise final e conclusão dos resultados, foram consideradas:

* Informações obtidas nas entrevistas qualitativas realizadas entre 14/
julho e 22/agosto/2014;
* Comunicações oficiais de empresas dos setores envolvidos veiculadas 
na imprensa, registrando “balanços do período da Copa do Mundo™”;
* Coletas realizadas diretamente pela equipe técnica do Observatório 
do Turismo da Cidade de São Paulo® e da Gerência de Comunicação 
da São Paulo Turismo S/A ao longo do funcionamento da Sala de 
Monitoramento do Atendimento ao Turista da Copa do Mundo da FIFA 
Brasil 2014 na Cidade de São Paulo™, entre 11/junho e 13/julho/2014;
* Encontro com players do setor turístico para balanço da Copa do 
Mundo™ em São Paulo, realizado sob coordenação da Diretoria de 
Turismo e Entretenimento da São Paulo Turismo S/A nas dependências 
do Parque Anhembi em 05/agosto/2014.

Observatório do Turismo  da Cidade de São Paulo®



Resultados poR etapa do evento
antes do evento

Setor Expectativas
Influência das manifestações 

(2013)
Investimentos

Agências de Viagem Positivas, porém cautelosas Minimamente negativa Capacitação, sistemas internos e atendimento

Agências de Turismo Receptivo Positivas Gerou cautela Frota, pessoal, capacitação, divulgação

Atrativos Turísticos Positivas Gerou cautela
Pessoal, capacitação, divulgação e 

atendimento

Bares e Restaurantes Positivas Gerou cautela
Pessoal, capacitação, divulgação, 

atendimento e infraestrutura

Casas de Câmbio Positivas Gerou cautela Atendimento, pessoal e divulgação

Comerciantes no entorno da 
Arena Corinthians

Positivas Nenhuma Capacitação e novos produtos temáticos

Comerciantes de Regiões de 
Comércio Tradicional

Positivas, porém cautelosas Minimamente negativa Aumento de estoque

Companhias Aéreas Positivas Gerou cautela
Logística de pessoal e malha aérea,  frotas 

para delegações, aplicativos

Empresas de Viação Rodoviária Positivas, porém cautelosas Nenhuma Frota, divulgação e novos serviços

Locadoras de Automóveis Positivas Nenhuma Frota, capacitação e divulgação

Meios de Hospedagem Positivas Gerou cautela Reformas e divulgação

Taxistas Positivas Nenhuma Capacitação e uniformes (cooperativas)



Resultados poR etapa do evento
durante o evento

Setor
Confirmação das 

Expectativas
Variação de Público Mudança de Perfil Variação de Receita

Agências de Viagem Abaixo das expectativas
Aumento do turismo externo e 

queda do turismo interno
Não Estável

Agências de Turismo Receptivo Abaixo das expectativas Estável Mais estrangeiros Positiva

Atrativos Turísticos Sim Aumento do nº de visitantes
Mais estrangeiros e brasileiros 

de outros estados (fora SP)
Positiva *

Bares e Restaurantes Abaixo das expectativas Aumento do fluxo de clientes Mais estrangeiros Estável

Casas de Câmbio Sim
Mais estrangeiros e menos 

brasileiros
Mais estrangeiros Estável

Comerciantes no entorno da 
Arena Corinthians

Sim
Aumento de clientes apenas 

em dias de jogos em São Paulo
Mais estrangeiros em dias de 

jogos em São Paulo
Estável

Comerciantes de Regiões de 
Comércio Tradicional

Abaixo das expectativas Diminuição do fluxo de clientes Não Negativa

Companhias Aéreas Sim Estável Mais estrangeiros Estável

Empresas de Viação Rodoviária Sim Estável Mais estrangeiros Estável

Locadoras de Automóveis Abaixo das expectativas Aumento do fluxo de cliente Mais estrangeiros Estável

Meios de Hospedagem Abaixo das expectativas Diminuição do fluxo de clientes Mais estrangeiros Estável

Taxistas Abaixo das expectativas Diminuição do fluxo de clientes Mais estrangeiros Negativa

* para atrativbos com fins lucrativos



Resultados poR etapa do evento
Após o evento

Setor
Repercussão 
Internacional

Legado Pontos Positivos Pontos Negativos Expectativas

Agências de Viagem Positiva

Divulgação do destino, 
melhorias em aeroportos 
e hotelaria, necessidade  
de melhor planejamento 

público

Divulgação da cidade e 
do país, investimentos em 

aeroportos e hotelaria, 
sucesso na organização 
do evento, aumento das 
vendas (turismo externo)

Estagnação de diversos 
setores, influência da FIFA™ 

no setor, descontrole 
de tarifas, planejamento 

público deficiente, gastos 
excessivos em infraestrutura

Retomada das vendas, 
incertezas em função do 

macro ambiente (eleições, 
mercado internacional, 

câmbio, etc.)

Agências de Turismo Receptivo Positiva

Divulgação do destino, 
melhorias em aeroportos 

e hotelaria, sinalização 
turística

Divulgação da cidade e 
do país, investimento em 

infraestrutura turística, 
rentabilidade, sucesso na 
organização do evento

Paralização do merca-
do de eventos , falta de 

apoio de órgãos públicos,  
inexperiência do setor, 

obras inacabadas

Retomada das vendas e 
aumento de turistas

Atrativos Turísticos Positiva
Divulgação do destino, 

melhorias na cidade, in-
fraestrutura turística

Divulgação  da cidade 
e do país, aumento 

de turistas, melhorias 
na cidade, sucesso na 

organização do evento

Comércio sem muito 
crescimento, falta de 

investimentos

Aumento de investimentos 
nos atrativos e

de turistas na cidade, maior 
divulgação

Bares e Restaurantes Positiva
Divulgação do destino, 
melhorias na cidade, 

novo estádio

Divulgação e melhorias 
na cidade, aumento de 
turistas e das vendas, 
sucesso do evento

Infraestrutura deficiente, 
obras inacabadas, 

queda nas vendas após 
eliminação do Brasil

Ampliação do negócio, 
retomada das vendas e 

aumento de turistas

Casas de Câmbio Positiva
Divulgação do destino, 

melhorias na cidade e no 
entorno do novo estádio

Aumento de turistas 
e das operações, 

fortalecimento da marca

Diminuição na compra 
de moeda estrangeira, 

gastos excessivos, obras 
inacabadas

Retomada das vendas, 
cautela com as eleições, 
expansão dos negócios e 

da marca

Comerciantes no entorno da 
Arena Corinthians

Positiva

Novo estádio, melhorias 
na cidade e no entorno 
da Arena, divulgação da 

região de Itaquera

Divulgação e valorização 
da região do novo estádio, 
aumento de turistas e das 
vendas em dias de jogos

Bloqueio das principais 
vias de acesso à região, 

paralização do comércio

Aumento no fluxo de 
pessoas e das vendas de-
vido ao estádio e término 

das obras



Resultados poR etapa do evento
Após o evento

Setor
Repercussão 
Internacional

Legado Pontos Positivos Pontos Negativos Expectativas

Comerciantes de Regiões de 
Comércio Tradicional

Positiva

Divulgação do destino, 
novo estádio, melhorias 
na cidade e no entorno 

da Arena

Aumento de turistas, 
divulgação e melhorias na 

cidade

Paralisação do comércio 
em dias de jogos, queda 

nas vendas, gastos 
excessivos

Aumento de turistas e das 
vendas

Companhias Aéreas Positiva
Melhorias na infraestrutura 

aeroportuária

Melhorias na infraestrutura, 
integração dos organismos 

do setor aéreo

Queda de passageiros 
executivos, paralização 

do mercado corporativo

Receio em relação ao 
desempenho econômico 

do país e resultado das 
eleições

Empresas de Viação Rodoviária Positiva
Divulgação do destino, 

novo estádio

Divulgação da cidade e 
do país, investimentos em 

transporte público

Queda de clientes 
habituais

Retomada das vendas

Locadoras de Automóveis Positiva

Novo estádio, 
melhorias no entorno 
e investimentos em 

infraestrutura

Aumento de turistas e da 
receita, interação com 

outras culturas, imagem 
da empresa

Nenhum Aumento das vendas

Meios de Hospedagem Positiva Divulgação do destino

Divulgação da cidade 
e do país, sucesso do 
evento, aumento de 

turistas

Descontrole das tarifas, 
“boom” no lançamento 
de hostels, diminuição 

dos eventos corporativos 
e turistas habituais

Retomada dos eventos 
corporativos, aumento de 

turistas e das vendas

Taxistas Positiva
Divulgação do destino, 

novo estádio e obras no 
entorno

Aumento de turistas na 
cidade

Queda de passageiros e 
receita, falta de apoio e 

estrutura ao setor

Retomada de clientes 
em função dos eventos 

corporativos



resumo dos resultados por setor

Setor A Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ foi boa ou ruim? Por quê?

Agências de Viagem Boa para divulgação da cidade e do país e também para vendas no mercado externo. Ruim para venda no mercado interno.

Agências de Turismo 
Receptivo

Boa para rentabilidade e divulgação da cidade. Ruim pelos resultados obtidos frente aos investimentos realizados.

Atrativos Turísticos Boa pelo aumento no número de visitantes e divulgação da cidade e do país.

Bares e Restaurantes Boa pelo aumento das vendas.

Casas de Câmbio
Boa pelo fortalecimento da marca e aumento na compra de moeda nacional. Ruim pela pouca compra de moeda estrangeira e 

resultados abaixo das expectativas

Comerciantes no entorno 
da Arena Corinthians

Boa pelas obras, pela divulgação e valorização da região de Itaquera e pelo aumento das vendas

Comerciantes de Regiões 
de Comércio Tradicional

Ruim pela queda das vendas

Companhias Aéreas Ruim pela queda das vendas e da receita

Empresas de Viação 
Rodoviária

Boa pela divulgação da cidade e do país. Ruim pela queda das vendas.

Locadoras de Automóveis Boa pelo aumento das vendas e da receita.

Meios de Hospedagem Boa pela rentabilidade e pela divulgação da cidade e do país.

Taxistas Ruim pela queda do faturamento.



análises externas

MUNDIAL DE FUTEBOL AUMENTA INTERESSE EM VIAGENS PARA O BRASIL

* Foram pesquisados mais de 15 mil viajantes de 13 países (considerando Brasil) 
entre 10 e 21 de julho de 2014;

* 26% dos estrangeiros que não consideravam o Brasil como possível destino 
de viagem mudaram de opinião e passaram a considerar o País após a Copa 
do Mundo;

* Dentre aqueles que já consideravam o Brasil, 79% disseram que a vontade de 
curtir as próximas férias no País aumentou ainda mais;

* Os principais motivos que levaram esses turistas a mudarem a imagem sobre 
o Brasil, de neutra ou negativa para positiva, foram o povo brasileiro (57%), o 
entusiasmo dos torcedores brasileiros (56%), as atrações turísticas (42%), os 
aspectos culturais (35%) e a boa organização do mundial (25%);

* As principais conclusões indicam que definitivamente houve um impacto 
positivo na percepção internacional dos viajantes sobre o Brasil;

* Entre os brasileiros pesquisados, a maioria (95%) acredita que os estrangeiros 
levaram uma imagem positiva do Brasil e que o País deve receber mais 
visitantes internacionais a partir de agora. Boa parte dos torcedores nacionais 
(61%) também afirma que o evento deixa um legado positivo, principalmente 
pelos investimentos em infraestrutura de aeroportos (50%) e hotéis (46%).

SÃO PAULO É CIDADE-SEDE QUE RECEBE MAIS NA COPA

* Durante os 32 dias de Copa do Mundo no Brasil (12 de junho a 13 de julho), os visitantes internacionais movimentaram US$ 380 milhões com seus cartões 
Visa no Brasil, um aumento de 143% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram consideradas transações de cartões de crédito, débito e pré-
pagos.

* São Paulo teve o recorde em gastos, totalizando US$ 59 milhões (+77% com relação ao mesmo período de 2013).

COPA DO MUNDO: 53% DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS TIVERAM PERDA

* Apenas 13% das agências de viagens venderam mais do que o normal;

* Para os outros 34% o saldo não foi positivo e nem negativo;

* No mês de junho as vendas totais do setor de agenciamento caíram 27% em 
razão da Copa;

* O impacto foi mais negativo nas viagens domésticas;

* No primeiro semestre, 31% das entrevistadas venderam serviços turísticos 
específicos para a Copa do Mundo, com média de 24 atendimentos por 
agência;

* Nos meses de janeiro a abril, a Copa representou somente 1,5% em média 
das vendas. Em maio, a média ficou em 2,3%. Em junho, produtos diretamente 
ligados ao Mundial tiveram participação de apenas 3,9% no total de vendas das 
Agências de Turismo.



análises externas

DURANTE A COPA DO MUNDO, VENDAS FORAM MAIS FRACAS EM SÃO 
PAULO QUE NO RESTANTE DO PAíS

* Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Copa do Mundo 2014 
revela que as vendas cresceram 0,2% em todo o país sobre o mesmo período 
de 2013;

* Na cidade de São Paulo, uma das cidades-sede, as vendas realizadas durante 
o Mundial caíram 2,0% ante a mesma temporada do ano passado;

* Para os economistas da Serasa Experian, os dados mostram que durante o 
período da Copa do Mundo, o varejo apresentou um desempenho mais fraco, 
devido aos feriados ligados à realização dos jogos principalmente nas cidades-
sede como São Paulo, onde a retração do varejo foi maior.

SÃO PAULO RECEBE MAIOR NúMERO DE TURISTAS DURANTE COPA

* O Estado de São Paulo foi considerado o destino com maior oferta de 
passagens aéreas durante a Copa do Mundo de 2014;

* Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram emitidas mais de 
3.580 milhões de passagens aéreas dentro do Brasil com desembarque nos 
dois principais aeroportos da capital paulista: 2.295 milhões em Guarulhos e 
1.290 milhão para Congonhas;

* Esse número representa 31,7% do total de 11,5 milhões de ofertas liberadas 
para as 12 cidades-sede, além de Campinas (SP). O período da cosiderado foi 
de 6 de junho a 16 de julho;

BALANçO COMPLETO DA COPA CONFIRMA ExPECTATIVAS DE ESTABILIDADE EM RELAçÃO A 2013

* A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) divulgou os principais resultados das companhias integrantes até o momento em 2014.  
Considerando apenas julho, o crescimento da demanda doméstica por transporte aéreo, medida em passageiros-quilômetros transportados (RPKs), foi 
de 0,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em junho, a taxa foi de 0,4%;

* As companhias aéreas desempenharam um grande papel, identificado pelos altos índices de pontualidade dos voos e de satisfação dos passageiros, 
mesmo com a infraestrutura nacional ainda em expansão para se adequar à massificação do avião como meio de transporte ocorrida ao longo dos 
últimos anos;

* As integrantes da Abear (Avianca, Azul, Gol E Tam) transportaram 8,8 milhões de passageiros durante a Copa do Mundo, com 77,2 mil voos ; 80% de 
taxa média de ocupação das aeronaves e 92% de pontualidade, em todo o País;

* Os impactos da Copa do Mundo serão sentidos a médio prazo em setores importantes, como hotelaria, alimentação, visitação e comércio. A janela de 
oportunidades está aberta e não se repetirá.



análises externas

CIA AÉREA APONTA COPA DO MUNDO COMO FATOR POSITIVO

* Em comunicado divulgado na imprensa, a companhia detalhou que reduziu 
a oferta e criou uma malha especial para as cidades-sedes;

* Operou 28 mil voos comerciais e transportou 3,4 milhões de clientes 
atingindo níveis recordes de taxa de ocupação, que registrou média de 81,2% 
no período de 12 de junho a 14 de julho deste ano;

* A aérea garante que realizou a maior operação de uma empresa nacional no 
período.

COPA DO MUNDO TEVE BALANçO POSITIVO PARA BLUE TREE HOTELS

* Números preliminares divulgados pela rede apontam crescimento de 13,5% 
na receita bruta geral;

* A ocupação chegou a 100% nos dias de jogos;

* durante o evento, o público estrangeiro respondeu por 20% do total de 
hóspedes dos hotéis.

análise COMPleMenTaR

BALANçO GERAL DA COPA: RESULTADOS POSITIVOS E ExPECTATIVAS DE CRESCIMENTO DO TURISMO EM SÃO PAULO 

* Reunião da São Paulo Turismo envolveu empresários e entidades representativas de diversos setores ligados diretamente à atividade turística: 
hotelaria, agências de viagem, agências de receptivo, locadoras de automóveis, promotores de eventos, companhias aéreas, etc.;

* Foram confirmados os itens levantados na pesquisa qualitativa relaizada sob coordenação do Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo®: 
mesmo para os setores em que os resultados efetivos durante o período da Copa do Mundo™ ficaram abaixo das expectativas, todos os envolvidos 
consideram que a excelente imegem deixada pelo país e pela Cidade de São Paulo para os visitantes e turistas foi o grande legado deste mundial;

* As expectativas agora são de crescimento so setor turístico, impulsionado pela motivação despertada nos turistas em visitar e/ou voltar ao País e à 
cidade em suas próximas oportunidades de viagem.

OBSERVATÓRIO
DO TURISMO
DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SÃO PAULO TURISMO



conclusões finais

Considerando as entrevistas de profundidade, as análises externas e internas em todos os setores pesquisados, chegamos às seguintes 
conclusões:

* As expectativas iniciais foram excessivamente positivas para a grande maioria dos entrevistados em todos os setores, principalmente 
quanto ao aumento de vendas, do volume da demanda e a oportunidades de maior rentabilidade durante o evento;

* A maioria dos setores/empresas obtiveram resultados abaixo das expectativas geradas;

* As manifestações tiveram impacto relativo, como, por exemplo, receio na queda de vendas e de turistas, porém houve pouca influência 
nas expectativas para os resultados que seriam obtidos durante o evento;

* Considerando os principais investimentos realizados para o evento nos principais setores pesquisados, podemos destacar a capacitação 
de colaboradores, as contratações temporárias (e esporadicamnte efetivas), as melhorias realizadas nas estruturas dos estabelecimentos 
(reformas, ampliações) e a divulgação dos produtos e serviços oferecidos. Para setores específicos, como agências de receptivo, viações e 
locadoras de automóvel, houve a preocupação com a renovação ou aumento da frota das empresas;

* A repercussão internacional do evento pode ser observada com dois momentos distintos. Antes do evento, foi negativa, devido às 
manifestações públicas contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Porém, no decorrer e após o término do evento, foi extremamente 
positiva pela boa imagem que o País e as cidades-sede deixaram para os turistas e para quem assistiu ao evento no mundo todo;

* Em relação ao pontos positivos na realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil e em São Paulo, podemos destacar a divulgação do 
destino, o aumento do número de turistas, a organização e o sucesso do evento, as melhorias na infraestrutura da cidade (especialmente na 
região da Arena Corinthians), a confirmação da hospitalidade do povo brasileiro e a interação com outras culturas/povos;

* Já as opiniões sobre os pontos negativos concentraram-se de forma geral nos gastos excessivos realizados na estrutura do evento, os 
quais, na opinião dos entrevistados, poderiam ser redirecionados para investimentos em outros setores da economia mais necessitados, 
como saúde, educação e segurança. Também foram citadas obras motivadas pelo evento que ficaram inacabadas;

* Em complemento à análise dos investimentos na estrutura do evento, ditos “excessivos” pelos entrevistados, o Observatório do Turismo da 
Cidade de São Paulo apenas esclarece que o gasto total da Copa (R$ 25,8 bilhões, considerando investimentos de bancos federais, governo 
federal, estados/DF, municípios, entre outros) foi menor que o custo total para a construção da hidrelétrica de Belo Monte (R$ 30 bi) e 77,5 
vezes menor que o gasto público total anual (R$2 trilhões) (fonte: “O Mundial e as despesas do governo” - Infográficos Folha - http://www1.folha.uol.com.

br/infograficos/2014/05/82605-o-mundial-e-as-despesas-do-governo.shtml);



conclusões finais

* Um ponto importante levantados por alguns setores/empresas sobre a variação de clientes, do perfil e da receita no período do evento foi 
a substituição dos clientes, gerando certo equilíbrio nos resultados. Nos meses de junho e julho, característicos pela realização de eventos 
corporativos e pelas férias escolares, respectivamente, a Copa do Mundo compensou a redução desses clientes, trazendo novos turistas 
para a cidade e para o País;

* O principal legado do evento apontado pelos setores foi a excelente divulgação da cidade e do País como destino turístico, o que gerou 
uma enorme ”vontade de visitar o Brasil / a Cidade de São Paulo numa próxima oportunidade de viagem em turistas/viajantes do brasil e do 
exterior, confirmada por pesquisas realizadas posteriormente e amplamente divulgadas pela imprensa;

* Dentre as principais expectativas pós-evento para os setores envolvidos na atividade turística estão a retomada das vendas, o aumento de 
turistas na cidade e no País e as perspectivas para os resultados das eleições de 2014;

* Por fim, grande parte dos setores entrevistados e as análises externas consultadas consideram que a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ 
foi boa para sua empresa/setor , devido ao aumento das vendas/receita e, principalmente, pela a divulgação da cidade e do país.

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, sugerimos alguns próximos passos importantes para a evolução da atividade turística no 
Brasil e, especialmente, na Cidade de São Paulo:

* Mais apoio dos órgãos públicos responsáveis pelo turismo, intensificando a divulgação do destino São Paulo para turistas nacionais e 
internacionais, aproveitando o sucesso do evento;

* Desenvolvimento de projetos para incentivo ao turismo de lazer na cidade, exemplificado pelo programa “Fique mais um dia”, criado pela 
SPTuris e citado espontaneamente em algumas entrevistas;

* Capacitação contínua dos profissionais do turismo;

* Maior integração entre poder público e associações de classe do turismo para melhor planejamento e organização de futuros eventos.
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O objetivo da São Paulo Turismo é promover a Cidade de São Paulo de forma 
independente e sem nenhum vínculo com os estabelecimentos mencionados. 

As informações que constam nesse material estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. Alguns dados divulgados em publicações anteriores podem ter sofrido 

alterações em função de revisões metodológicas.
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