




que seu valor vai além do futebol. Difi-
cilmente Blatter poderia ter sido mais
enfático em seu simpático anúncio.
"Estamos dando ao Brasil não só o di-
reito de organizar a Copa do Mundo da
Fifa, mas a responsabilidade." Essa é a
palavra-chave. Desde a terça-feira
passada, o Brasil tornou-se responsá-
vel pela realização de um dos maiores
eventos esportivos do planeta, compa-
rável somente às Olimpíadas. E fiado-
res desse compromisso não faltaram.
Participaram da festa o presidente
Lula, três ministros de Estado e 13 go-
vernadores, uma delegação oficial pou-
cas vezes vista no auditório da Fifa.
Lula falou por todos e garantiu que o
País não decepcionará: "Temos ho-
mens determinados a ver os problemas
solucionados e a Fifa pode estar certa
de que faremos o dever de casa e, em
2014, realizaremos um Mundial para
argentino nenhum botar defeito", afir-
mou, referindo-se, com humor, à rivali-
dade com nossos vizinhos. Ao seu lado,
tenso durante quase toda a solenidade,
o presidente da CBF, Ricardo Teixeira,
pela primeira vez esboçou um sorriso.
Ele sabe que, apesar das promessas
dos políticos, vão desabar em suas cos-
tas as cobranças sobre a bilionária
competição. Arquiteto maior da candi-
datura, Teixeira assumirá, a partir de
janeiro, a presidência do Comitê Orga-
nizador Local (COL). Pelos próximos
sete anos, ele será a segunda maior au-
toridade do País do futebol, atrás ape-
nas do presidente da República.

Ex-genro do lendário João Havelan-
ge, que deu estrutura profissional à
Confederação Brasileira de Desportos
(atual CBF) e presidiu a Fifa por 24
anos, Ricardo Teixeira comanda a

CBF com mão de ferro desde 1989.
Em sua gestão, comemorou os títulos
mundiais de 1994, nos EUA, e de 2002,
no Japão. Membro do Comitê Executi-
vo da Fifa, ele sabia exatamente onde
deveria pisar para tornar vitoriosa a
candidatura brasileira. "Tudo que ti-
nha que ser feito o Brasil fez. Apresen-
tou o caderno de encargos e cumpriu
todas as exigências", afirma. O traba-
lho mais duro vem daqui em diante.
Começa com a perigosa tarefa de indi-
car até 30 de junho de 2008 as 12 cida-

guém está garantido. Nem mesmo o
Maracanã tem condições, hoje, de abri-
gar uma partida de Copa. "Nenhuma
cidade das 18 está definida como sede,
assim como nenhuma está excluída",
tranqüiliza o presidente da CBF.

O cerco dos governadores a Tei-
xeira tem razão de ser. Sua decisão
trará dividendos eleitorais, pois as
cidades-sede de Copa do Mundo
atraem recursos públicos e priva-
dos e dão um salto de qualidade. No
Brasil, não será diferente. O País terá
de realizar investimentos na constru-
ção e melhoria dos estádios, em facili-
dades urbanas, transportes, ferrovias,
aeroportos e na indústria hoteleira. O
ex-presidente do Banco Central, Car-
los Geraldo Langoni, responsável pelo
planejamento financeiro da candidatu-
ra, estima que o Brasil vai gastar na
Copa 2014 cerca de US$ 6 bilhões. Os
novos estádios receberiam US$ 1,2 bi-
lhão e os demais US$ 4,8 bilhões seriam
aplicados em obras de infra-estrutura.
"A situação da Alemanha era melhor
do que a nossa, eles tinham estádios
modernizados e nós vamos ter que co-
meçar praticamente do zero", disse
Langoni à DINHEIRO. Especialistas
calculam, no entanto, que o valor total
chega próximo a R$ 18 bilhões, pouco
menos de US$ 9 bilhões. "É cedo para
se falar de números. O assunto é sério e
tem de ser tratado com clareza", afir-
mou Teixeira à DINHEIRO. Segundo
Langoni, enquanto as arenas esporti-
vas atrairão investimentos privados, as
obras de infra-estrutura correrão por
conta do setor público. "São melhorias
que precisariam ser feitas de qualquer
forma e já estão previstas no PAC." A
tendência, segundo ele, é que surja

des-sede da Copa (a Fifa quer no máxi-
mo dez). O projeto da CBF incluiu 18
candidatas, mas a Fifa desaprovou seis
delas, por carência de transporte urba-
no: Florianópolis, Maceió, Natal, Rio
Branco, Campo Grande e Cuiabá. De
outro lado, cinco cidades parecem con-
firmadas: São Paulo (com o jogo de
abertura), Rio (com a final), Belo Hori-
zonte, Porto Alegre e o Distrito Fede-
ral. Ficará nas mãos de Ricardo Teixei-
ra o destino de Belém, Manaus, Curiti-
ba, Fortaleza, Goiânia, Recife/Olinda e
Salvador. E, exatamente por isso, ele
vem sendo cortejado por políticos e go-
vernadores. Na verdade, porém, nin-
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