
na semana passada: um triunfo do Bric,
o bloco de países emergentes cujo nome
é formado pelas iniciais de Brasil, Rússia,
índia e China. Nos próximos anos, todos
eles sediarão pelo menos um megaevento
esportivo. Os russos farão as Olimpíadas
de Inverno de 2014; os indianos, os Jogos
da Comunidade Britânica de 2010 (uma

espécie de Pan da língua inglesa); e a China,
os Jogos Olímpicos de Verão do ano que
vem. "Parece que sediar um grande even-
to esportivo é a moda para qualquer país
grande, com economia que cresce rápido,
péssima infra-estrutura e uma pitada de
corrupção política", afirmou a revista, com
sua ironia característica.

Ao contrário do que ocorreu com seus
colegas de bloco, em que a escolha do
país-sede foi motivo de carnaval popular,

REVISTA BRITÂNICA THE ECONOMIST

viu um símbolo na escolha do Bra-
sil como sede da Copa do Mundo,



a vitória brasileira foi recebida com relativa
indiferença nas ruas. É que faltou suspense.
O Brasil era o único candidato. Em 2001, a
Federação Internacional de Futebol (Fifa)
instituiu um "rodízio de continentes", que
começaria pela África, em 2010. Os sul-
africanos haviam acabado de perder para
a Alemanha o direito de sediar o mundial
de 2006. Então os dirigentes da Fifa inven-
taram o rodízio para presentear os sul-afri-
canos. O continente escolhido para 2014 foi

a América do Sul - uma forma de entregar
a Copa ao Brasil, único país do continente
em condições de organizá-la. Ricardo Tei-
xeira, presidente da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), costurou um acordo
com os outros nove países filiados à con-
federação sul-americana e garantiu apoio
unânime à candidatura do Brasil. A Copa
no Brasil é parte de um pacto não-decla-
rado entre Ricardo Teixeira e Sepp Blatter,
o presidente da Fifa: a CBF faz a Copa e
Teixeira - que já se assegurou no cargo até
2014 - aceita esperar mais oito anos antes
de se candidatar à cadeira de Blatter.

Cumpridos esses objetivos políticos, a
Fifa decidiu na semana passada abandonar
o princípio do rodízio. Isso torna a Ingla-
terra favorita na disputa pela Copa de 2018.
China, Austrália, México, Estados Unidos,
Rússia, Espanha, Holanda e Bélgica tam-
bém estão interessados. A concorrência
deverá proporcionar candidaturas mais
bem preparadas. A do Brasil apresentou
uma série de falhas, talvez pela falta de ri-
vais. O relatório dos inspetores da Fifa que
visitaram o país apontou a falta de apoio
da iniciativa privada, estádios sem infra-
estrutura adequada e pouco detalhamento
em questões como a ampliação dos aero-
portos para receber os turistas estrangeiros.
Nada disso, porém, ameaçou a candidatura
brasileira. Faltam sete anos para o evento e
há tempo de sobra para equacionar esses
problemas. Algumas perguntas, porém,
ainda precisam de respostas.

L O Brasil tem condição de or-
ganizar uma Copa do Mundo?

Sim. Soo "complexo de vira-latas" de que
falava Nelson Rodrigues explica a dúvida.
O sucesso dos Jogos Pan-Americanos des-
te ano, no Rio de Janeiro, mostrou que os
brasileiros são capazes de gerir a logística
exigida por um megaevento (transporte
pontual e hospedagem de atletas, oficiais
e torcedores e infra-estrutura de comuni-
cações em perfeito estado). Todos os anos
o Brasil sedia grandes competições espor-
tivas, a maior delas o Grande Prêmio de
Fórmula l, em Interlagos.

A pergunta mais adequada não é "se" o
Brasil tem condição de organizar a Copa,
e sim "que" Copa o país é capaz de realizar.
A Alemanha estabeleceu um padrão eleva-
díssimo em 2006, com uma organização
irritantemente perfeita. "Mas a compara-
ção vai ser com a África do Sul, e não com
a Alemanha", diz um dirigente que prefere
não se identificar, para não ofender os sul-
africanos. Espera-se que a Copa de 2010
seja mais modesta que a de 2006.

2. Quais serão as cidades-sede?
Há 18 candidatas. A Fifa preferiria que

fossem apenas dez cidades-sede, como na
Copa da Alemanha, mas o provável é que,
para atender a interesses políticos, haja 12
sedes - mesmo número do mundial da
Itália, em 1990. O anúncio das cidades
escolhidas está previsto para dezembro
de 2008. Pela importância econômica e



futebolística, sete delas - Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador, Recife e Curitiba - podem se con-
siderar garantidas. O jogo de abertura deve
ser em São Paulo e a final no Rio de Janeiro.
Por questões políticas, Brasília não ficará de
fora, embora hoje disponha apenas do
acanhado estádio Mané Garrincha. As
quatro vagas restantes serão disputadas
pelas demais. Belém, Fortaleza, Goiânia
e Manaus saem na frente: os inspetores
da Fifa consideraram que Campo Gran-
de, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Natal
e Rio Branco, hoje, não têm a infra-es-
trutura mínima para sediar partidas de
Copa do Mundo.

Apenas quatro das 18 cidades propu-
seram a construção de novos estádios:
Recife (Arena Recife-Olinda), Salvador
(Arena da Bahia), Maceió (Arena Zagalo)
e Natal (estádio Estrela dos Reis Magos).
Na prática, porém, oito dos outros 14 es-
tádios escolhidos precisarão de reformas
tão grandes que eqüivalem a uma recons-
trução. Hoje, nenhum estádio brasileiro
atende às exigências da Fifa.

3. Quanto vão custar os
ingressos?

Essa é uma das incógnitas da Copa. A
candidatura brasileira prevê uma receita
de US$ 390 milhões com a venda de 3 mi-
lhões de ingressos. É uma estimativa irreal:
representa um valor médio de R$ 230 por
bilhete. Na Copa da Alemanha, os ingres-
sos custaram em média R$ 180, em valo-
res de hoje. A melhor arquibancada para
o jogo Brasil x Equador, no mês passado,
no Maracanã, valia R$ 50. É fácil imagi-
nar a dificuldade que se terá para cobrar
ingressos mais caros que os da Alemanha.
Os sul-africanos fizeram um cálculo se-
melhante ao do Brasil para 2010 e já estão
revendo seus números. Ricardo Teixeira
espera contornar o problema financiando
os ingressos: o torcedor pagaria ao longo
de meses ou anos. Falou-se também em
cobrar preços diferenciados a torcedores
de dentro e de fora do Brasil. Mas, quando
isso ocorre, as entradas vão rapidamente
parar no câmbio negro.

4. A Copa vai ser bancada por
dinheiro público?

Em boa parte, sim. Por mais que Ri-

cardo Teixeira repita que a CBF não gas-
tará dinheiro do Estado (é uma entidade
particular, financiada por patrocinadores
privados), ele está se referindo apenas às
despesas administrativas de organização.
Reformar estádios, estradas e aeroportos,
construir hotéis, reforçar a segurança e me-
lhorar as telecomunicações não sairá por
menos de R$ 5 bilhões.

5. Como evitar que haja
corrupção?

É um começo preocupante que, na ce-
rimônia de anúncio do Brasil como sede,
na Suíça, estivessem presentes 12 governa-

dores de Estado, enquanto Pele, o maior
ícone do futebol, estava ausente (ele alegou
um compromisso na Alemanha). Quando
a política invade o futebol, o torcedor cos-
tuma sair perdendo. A cobiça dos políticos
sempre desperta o temor de mau uso de
dinheiro público. Contra isso só há um
remédio: fiscalizar. Ganhar dinheiro com
a Copa, o que acontecerá a muitas pessoas
e empresas, não é crime - desde que tudo
seja feito dentro das regras.
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