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FALTA DE INFORMAÇÃO NO PAÍS DA COPA 

Estamos no Brasil (há duas semanas depois de 
alguns anos fora) e verificamos que nem tudo funciona 
como deveria ser. Informações desencontradas, dados 
que nem sempre chegam com antecedência, e acima de 
tudo, ninguém para dar a informação correta.  

Um País sede da Copa do mundo de 2014, como 
o Brasil, deveria ser o maior e melhor comunicador, pois 
nem sempre ‘quem tem boca vai a Roma,’ como pode 
também ir onde não se deve, dependendo de quem dá a 
informação.  

A falta de comunicação gera grandes transtornos 
e atrasos naquilo que se quer fazer. Exemplos não nos 
faltam. Começando pelo aeroporto de Brasília, da capital 
do Brasil. Para se comprar uma passagem aérea para ou-
tro lugar dentro do Brasil espera-se no mínimo uma hora. 
Isso se for realmente atendido, pois a paciência também 
se esgota.  

Esperando o vôo para Campinas, Estado de São 
Paulo, percebemos que o mesmo aeroporto de Brasília, 
sendo internacional e nacional, não possui comunicação 
interna, altifalantes para comunicar o próximo vôo de 
quem chega e embarca, para outros lugares em trânsito 
ou não.  

Quem organiza um campeonato mundial de fute-
bol tem o dever de ter as máximas condições de comuni-
cação para apoiar os passageiros, os turistas estrangeiros 
e mesmo os brasileiros que vão ver a Copa nos estádios 
em que se realizam os jogos. Desnecessário falar aqui 
sobre as diversas línguas que vão estar travando conheci-
mento  com  o  povo da nossa língua portuguesa, e a falta  

de uma comunicação mínima para poder trocar alguns 
monossílabos com um norte-americano, um inglês, fran-
cês, alemão, italiano, etc. Tudo é uma questão de comu-
nicação, tanto social como visual. 

Exemplos não nos faltam de comunicação visual 
deficienteou de sinalética ausente: falta de placas indica-
tivas, onde fica isto ou aquilo, pessoas que dão informa-
ção errada muitas vezes por má-fé ou outras intenções. 

Contudo, o que mais nos chamou a atenção é a 
falta de placas indicativas nas paradas de ônibus, pois is-
so é um absurdo. Vários lugares possuem essas sinaliza-
ções, mas em outros nem os nomes dos bairros, trajetos, 
mapas, enfim tudo aquilo que o turista e o nacional pre-
cisam para se locomoverem sem problemas pelas ruas 
das cidades da Copa do nosso imenso Brasil. 

A falta de comunicação visual gera esses enga-
nos em que muitas vezes vamos parar onde não se deve, 
e outras correndo perigo de vida. Já vimos pessoas colo-
carem de seu próprio punho um pequeno cartaz com al-
guma informação nas paradas de ônibus. Coisa que 
quem deveriam fazer, pois isso é tarefa das empresas 
contratadas pelo Município e o Estado. 

Não queremos transtornos na copa do mundo se-
diada pelo Brasil – ainda dá tempo de consertar muitas 
coisas. Vamos arregaçar as mangas e fazer o que tem 
que ser feito. 

A má comunicação gera muitas vezes conflitos 
que podem e devem ser evitados. | Silvya Gallanni 
(direto do Brasil para o jornal O Autarca de Moçambi-
que).■  
 


