
Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006, diz que 
parte mais difícil do trabalho para 2014 começa agora 
 
O Brasil conquistou com todos os méritos e merecimento o direito de sediar a Copa do Mundo 
de 2014. A tarefa foi árdua e foram necessárias muita dedicação e competência na condução 
da candidatura brasileira que acabou chancelada pela FIFA na histórica reunião do dia 30 de 
outubro, em Zurique. 
 
Mas o trabalho mais complicado para organizar a Copa do Mundo de 2014 começa, de 
verdade, agora, imediatamente. Quem faz o alerta é Franz Beckenbauer, em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo neste sábado, com o título Campanha foi parte mais fácil.  
 
Na entrevista, Beckenbauer exalta não só a capacidade econômica e esportiva do país em 
realizar a Copa do Mundo, como destaca a vontade necessária para fazê-lo, o que considera 
fundamental.  
 
"Seria maravilhoso levar o evento ao Brasil e ver o clima que será gerado" - declarou 
Beckenbauer na entrevista. 
 
O aspecto da segurança também foi abordado por Beckenbauer. Ele diz confiar plenamente na 
capacidade do país implementar medidas para minimizar um problema que ele diz se tratar de 
uma preocupação mundial.  
 
"Temos confiança no Brasil e nas medidas que serão tomadas até 2014. Problemas de 
segurança sempre existem, mas sabemos que há como adotar ações para minimizar os 
problemas. Isso ocorre em todos os países."  
 
Por fim, Beckenbauer opina sobre a questão da CPI que se tenta criar no Congresso para 
investigar o futebol, com a imparcialidade e a clareza de quem foi o presidente do Comitê 
Organizador da Copa do Mundo de 2006, considerada a mais organizada de todas as Copas, 
atual membro do Comitê Executivo da FIFA, ex-presidente do Bayern de Munique e figura 
emblemática do futebol mundial, como um dos maiores jogadores da história.  
 
"Este não é o momento de algo assim. Não seria adequado e não seria bom mesmo. Neste 
momento, o Brasil deve se concentrar em organizar a Copa."   
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''Campanha foi parte mais fácil'' 
 
Para presidente do Comitê Organizador da Copa da Alemanha, o País tem de começar a 
trabalhar o mais rápido possível 
 
O trabalho para organizar a Copa de 2014 começa agora e a parte mais fácil foi ganhar o 
direito de sediar o evento. Quem alerta é Franz Beckenbauer, ex-jogador e organizador da 
Copa da Alemanha de 2006, considerada como a de maior êxito da história. Experiente 
gerente de clube, de federação e hoje membro do Comitê Executivo da Fifa, Beckenbauer 
ainda apela para que o Congresso não abra uma CPI para investigar o futebol. "Não seria algo 
bom neste momento", afirmou. Eis os principais trechos da entrevista: 
 
O Brasil concorreu sozinho para ser sede da Copa. Com sua experiência de 2006, o que o sr. 
recomenda ao País agora nessa fase de preparação? 
 
De fato, a campanha foi a parte fácil e isso o Brasil precisa saber. Agora é que o trabalho vai 
começar. Certamente a parte difícil começa a partir da escolha e para implementar o que foi 
prometido será necessário muito trabalho. 
 
 
 



O que representa para a Fifa levar a Copa ao Brasil? 
 
Antes de tudo, o País merece ser sede da Copa. Tem os melhores jogadores do mundo e já 
ganhou tudo. 
 
Mas ter o melhor futebol basta para organizar uma Copa? 
 
Obvio que não. Mas o Brasil tem condições econômicas e a vontade necessária para organizar 
o Mundial. E isso é fundamental. Será maravilhoso levar o evento ao Brasil e ver o clima que 
será gerado. 
 
A segurança não seria um problema para a realização da Copa no Brasil? 
 
Temos confiança no Brasil e nas medidas que serão tomadas até 2014. Problemas de 
segurança sempre existem, mas sabemos que há como adotar ações para minimizar os 
problemas. Isso ocorre em todos os países. 
 
A Alemanha poderia auxiliar o Brasil na organização da Copa, diante de sua experiência de 
2006? 
 
Não fomos procurados ainda e não acredito que o Brasil necessite de ajuda, mas estaremos à 
disposição se for necessário. 
 
Ao mesmo tempo que o Brasil ganha o direito de organizar a Copa, há uma tentativa da 
criação de uma CPI para investigar o futebol e eventuais casos de lavagem de dinheiro. O sr. 
acha que isso seria importante? 
 
Este não é o momento de algo assim. Não seria adequado e não seria bom mesmo. O Brasil 
deve se concentrar agora em organizar a Copa.  
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