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POR PHYDIA DE ATHAYDE

O
anúncio oficial da Fifa, que
confirmou o Brasil como
sede da Copa do Mundo de
2014, não foi surpresa. Até
porque, graças a um acordo

sul-americano, não havia outro concor-
rente. Ganhar uma disputa sem que ha-
ja concorrência é, no entanto, a menor
das tortuosidades do processo que man-
tém o futebol, e também o País, sempre
um passo atrás de suas potencialidades.
Receber o Mundial de Futebol é uma hon-
ra e também uma grande oportunidade
de desenvolvimento eco-
nômico. Mas, ao mesmo
tempo, é capaz de mas-
carar e aprofundar pro-
blemas administrativos,
principalmente no que
diz respeito ao trato com
dinheiro público. Infeliz-
mente, este risco é real.

A confirmação do Bra-
sil como vencedor de
uma disputa que não
ocorreu, na terça-feira
30, merece observações.
A começar pelo tamanho
da comitiva, formada por
12 governadores, dois de-
les presidenciáveis (Aé-
cio Neves, de Minas Ge-
rais, e José Serra, de São Paulo), o deputa-
do federal e presidenciável Ciro Gomes
(PSB-CE), três ministros (entre eles, Mar-
ta Suplicy, do Turismo e provável candida-
ta à prefeitura paulistana em 2008 ou ao
governo do estado em 2010) e o presiden-
te da República.

A participação maciça de eleitos inco-
moda quem constata que a política bra-
sileira ainda aposta na paixão nacional e
na capacidade de conquistar o povo bra-
sileiro com a eterna retórica populista.

Também compunham a comitiva Ro-
mário, Dunga e o mago Paulo Coelho, a
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representar a literatura brasileira e,
quem sabe, a iluminar os caminhos até
2014, além de duas dezenas de acompa-
nhantes. Literalmente, só faltou Pele.

Logo após o anúncio, Lula falou da res-
ponsabilidade atribuída ao Brasil. "So-
mos um país com problemas e que rece-
beu a tarefa incomensurável de realizar
uma Copa do Mundo", disse. "A Fifa pode
estar certa de que faremos o dever de
casa e, em 2014, realizaremos um Mun-
dial para argentino nenhum botar defei-
to", concluiu, provocando gargalhadas.

Ricardo Teixeira estava bem menos
disposto a brincadeiras. Na entrevista

coletiva após o anúncio, irritou-se com
uma jornalista canadense que questio-
nou a segurança no Brasil. Em vez de
responder à pergunta, citou matanças
em escolas americanas e, mal-humora-
do, desviou o foco da discussão.

A mera incapacidade de levar uma
comitiva mais enxuta expõe um traço
definitivo do que será esta Copa: uma
violenta disputa por vantagens. Finan-
ceiras ou políticas.

Assistindo a tudo, bem do alto, estará
Teixeira. O presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) executará,
de agora até 2014, os maiores atos de

uma carreira de dirigente esportivo so-
lidificada ao longo das últimas décadas.
Poucos no esporte, como ele, alcança-
ram tamanha influência política, tama-
nha inimputabilidade criminal (até que
se prove o contrário), um patrimônio
pessoal declarado superior a 5 milhões
de reais (em 2001), e tão boa perspecti-
va de expandir ainda mais o poderio. Na
realização da Copa brasileira, 25 anos
terão se passado desde a posse de Tei-
xeira na CBF.

O presidente da entidade é um valioso
exemplo de como funciona, e onde esta-

ciona, o poder no Brasil.
Só não é mais do que is-
so por estar à sombra do
ex-sogro, João Havelan-
ge, o deus ex machina do
enredo, cujos domínios
vão da Fifa, que presidiu
por 24 anos (até 1998),
para tornar-se até hoje o
presidente de honra, ao
Comitê Olímpico In-
ternacional, do qual é
membro atuante.

Teixeira tem pela fren-
te compromissos políti-
cos e comerciais com
os quais está largamen-
te habituado. À frente
da CBF, fechou contra-

tos milionários com patrocinadores. O
acordo com a Nike garante 12 milhões
de dólares por ano e prevê bônus de 6
milhões caso o Brasil vença as Copas de
2010, 2014 e 2018. A exclusividade de
transmissão pela Rede Globo na tevê
aberta rende outros 600 mil dólares,
por jogo, à entidade. Ele também trans-
formou a venda de jogadores da seleção
e a negociação de amistosos em um
grande negócio. Em 2006, a federação
russa pagou 1,5 milhão de dólares para
ver a seleção da CBF em Moscou.

Um exemplo de como as coisas
funcionam foi revelado em 2000, em



reportagem de CartaCapital. Documen-
tos do Arab Italian Bank/Rome mostra-
ram que, em 1995, a CBF recebeu 500
mil dólares para realizar um amistoso
da seleção brasileira contra a Líbia. O
jogo nunca aconteceu e o dinheiro nun-
ca foi devolvido. O ditador líbio Muam-
mar Al-Kadhafi, que encomendara a
partida, ficou de mãos abanando. Em
2002, Marco Antônio Teixeira, secre-
tário-geral da CBF e tio de Ricardo, ex-
plicou por meio de assessoria de im-
prensa que, como os líbios desmarca-
ram a partida duas vezes, não haveria
devolução. E ficou por isso mesmo.

Ao mesmo tempo que fatura alto com
amistosos, Teixeira mantém a CBF defi-
citária. Tantas suspeitas de improbidade
administrativa motivaram duas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito (CPIs),
uma na Câmara dos Deputados e outra
no Senado, que em 2001
pediram o indiciamento
do cartola por 13 crimes.

À época, entre as infor-
mações levantadas estava
a de que Teixeira, apesar
de não poder receber salá-
rio (a CBF não tem fins lu-
crativos), retirava 35 mil
reais mensais. Além disso,
despesas pessoais eram
pagas pela confederação e
aplicações financeiras da
entidade, no valor de 1,3
milhão de reais, desapare-
ceram misteriosamente.

As denúncias foram en-



Nuzman está confiante em trazer a
Olimpíada de 2016 ao Rio.

Para o Pan, Nuzman criou o Co-Rio
(comitê organizador), entidade distinta
do COB. De forma semelhante, Teixeira
definiu e registrou em cartório a estru-
tura de um comitê de candidatura do
Brasil, a "Associação Brasil 2014", que se '
transformará no comitê organizador da
Copa. O detalhe é que a entidade tem
um formato jurídico que veda a interfe-
rência do governo federal, como revelou
Rodrigo Mattos, na Folha de S.Paulo. O
estatuto da associação, constituída co-
mo associação civil sem fins econômi-
cos, dá plenos poderes ao presidente da
CBF, diretor-presidente e sócio, e alija a
União de qualquer decisão do comitê.

Se fosse uma entidade empresarial, es-
taria submetida a mais fiscalização. No
formato atual, a situação é similar ao de
entidades esportivas, autônomas pela
Constituição. Como não tem fim despor-
tivo, o comitê também não está submeti-
do à prestação de contas e fiscalização do
Ministério Público Federal, como deter-
mina a Lei Pele. Ainda que questionável
legalmente, a manobra é um aviso claro
do que pretende o "dono da Copa".

O orçamento preliminar do Mundial
de 2014, obra do responsável pelo pla-
nejamento do evento, Carlos Langoni,
prevê 1,2 bilhão de dólares gastos em es-
tádios e outros 4,8 bilhões em infra-es-
trutura (aeroportos, rodovias, trens,
metrôs). Teixeira tem vendido a idéia
de que a iniciativa privada vai bancar os
estádios, algo difícil de se confirmar.
Hoje, nenhum estádio brasileiro tem
condições de abrigar um jogo do torneio
e, seja como for, a maior parte dos in-
vestimentos virá de verbas públicas.

Nesse cenário, a determinação de Ricar-
do Teixeira em organizar a Copa à reve-
lia de qualquer governo despertou revol-
ta. Ideli Salvatti, líder do PT no Senado,
falou à CartaCapitaí: "A Copa é um even-
to da nação brasileira. É inimaginável
que alguém, por mais poderoso ou ilu-
minado que seja, possa realizar isso à
parte do representante legítimo do povo
brasileiro. O governo vai entrar apenas
com o dinheiro? Não vai debater, opi-
nar?" Ideli fez referência aos gastos do
Pan: "O planejamento inadequado mul-
tiplicou o orçamento por dez, isso é algo
inconcebível de se repetir". Na quarta-
feira 31, a senadora protocolou um re-

32 CARTACAPITAL 7 DE NOVEMBRO DE 2007

querimento de audiência pública no Se-
nado, convocando Ricardo Teixeira e o
ministro do Esporte, Orlando Silva, a da-
rem explicações sobre como vão agir.

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR),
ataca a CBF: "É um despropósito (a po-
sição da entidade). O poder público fará
investimentos e deve ter participação
ativa no projeto da Copa. A fiscaliza-
ção do Tribunal de Contas da União é
indispensável". E prossegue: "Há um
hábito no futebol: os dirigentes se jul-
gam proprietários de times e federa-
ções. A CBF tem sido assim, autoritá-
ria e pouco transparente".

"O futebol precisa efetivamente de
algum tipo de controle", acrescenta o se-
cretário Nacional de Justiça, Romeu Tu-
ma Jr. "Não há um órgão regulador e, fo-
ra do âmbito esportivo, os dirigentes se
julgam acima da lei", declara o secretá-
rio, autor da denúncia que originou os
processos relacionados à parceria Co-
rinthians-MSI.

O exemplo protagonizado pela África do
Sul, anfitriã da Copa de 2010, deveria
servir de alerta ao Brasil. Quando o país
foi confirmado como sede, planejava-se
gastar 350 milhões de dólares na cons-
trução de cinco estádios e na reforma
de outros cinco. Em 2006, a estimativa
saltou para mais de l bilhão de dólares
e hoje passa dos 2 bilhões. As obras es-
tão atrasadas e a construção de dois hos-
pitais foi adiada porque o governo teve
de desviar recursos para os estádios.

A experiência na Alemanha foi me-
nos traumática. A Copa do Mundo de
2006 foi considerada um sucesso de or-
ganização e gerou lucro de 135 milhões
de euros, dos quais 40,8 milhões foram
para a Fifa. Cerca de 2 bilhões de euros
foram investidos na construção e refor-
ma de estádios - um terço desse total fi-
nanciado pelo setor público - e mais 3,5
bilhões de euros em infra-estrutura ge-
ral. Apesar dos festejos, um estudo feito
pelo Instituto Alemão de Pesquisa Eco-
nômica (DIW), concluiu que o mundial
teve efeitos modestos sobre a economia
do país. Os maiores beneficiados com a
Copa foram os seus organizadores. E
não o país anfitrião.
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Câmara a CPI que investi-
gou a CBF. Hoje, defende
a Copa no Brasil e a libe-
ração de dinheiro público
para tanto. "Nenhum país
do mundo tem melhores
condições do que o Brasil
de receber uma Copa. Os
problemas administrati-
vos do futebol existem no
mundo todo, e são muito
mais investigados aqui",
diz a CartaCapital, e com-
plementa: "Defendo que
o governo entre com di-
nheiro na Copa, o BNDES
deve emprestar dinheiro
para os clubes, já que em-
presta para empresas que
não pagam". Rebelo tam-
bém contesta a instalação
de uma CPI para investi-
gar as ligações do Corin-
thians com a MSI: "Inves-
tigar apenas um time não
tem sentido".

Na mesma terça-feira
30 em que o Brasil foi ofi-
cializado como sede da
Copa, o senador Álvaro
Dias e o deputado Silvio
Torres (PSDB-SP) protocolaram o pedi-
do de abertura de uma CPI mista para
investigar o caso Corinthians-MSI. Eles
reuniram assinaturas de 209 deputados
e 81 senadores, quantidade acima da mí-
nima exigida. Mas a presidente da Co-
missão de Turismo e Desporto da Câma-
ra, Lídice da Mata (PSB-BA), diz acredi-
tar que "o tempo" da CPI já passou.

Inicialmente, Ricardo Teixeira con-
seguiu persuadir os parlamentares a
deixar a CPI para depois do anúncio da
Copa. Agora, quer esvaziar definitiva-
mente a Comissão. Poucos dias antes
de viajar a Zurique, o presidente da
CBF esteve no Senado. Sentado na área
do cafezinho, recebia os congressistas,
um a um, para conversas ao pé do ouvi-
do. Fez o mesmo na Câmara, no gabi-
nete de um aliado.

Com a viagem da comitiva brasileira à
Suíça, telefonemas internacionais co-
meçaram a chegar a Brasília. Eram go-
vernadores implorando para aliados re-
tirarem as assinaturas. Tudo para agra-
dar ao senhor da Copa, que, apesar de
alegar critério puramente técnico, terá
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a palavra final na escolha de quais serão
as sedes oficiais da competição. Há 18
estados na disputa e no máximo 12 va-
gas (quadro abaixo).

O deputado Torres explica a Carta-

Capital que a CPI se propõe a apurar cri-
mes na parceria Corinthians-MSI e pode
estender-se a investigar outros clubes,
caso surjam provas. Ele comenta a sen-
sação de enfrentar, novamente, dirigen-
tes do futebol brasileiro: "As CPIs de
2001 foram importantes, mas infeliz-
mente não modificaram as bases de ges-
tão em que o futebol está estabelecido.

No Brasil, ele faz di-
PIB FOR EXPORT. nheiro para o lado erra-
0 futuro do do. Os lucros não che-
Brasil está aqui gam aos clubes e nem

ao futebol. O investidor
sério tem receio de investir aqui pela for-
ma como o futebol é administrado".

A perspectiva de uma Copa no Brasil
suscita provocações. "Fazer uma Copa é
muito mais do que construir estádios.
Que mudanças vão acontecer na estru-
tura do futebol? Vai continuar lavando
dinheiro, promovendo negócios sujos e
irresponsáveis? Esse é um retrato mui-
to desanimador", conclui Torres, que
parece não contar com o apoio dos go-
vernadores tucanos que integraram a
comitiva a Zurique.

Outro exemplo de como pode ser
frustrante investigar Teixeira e seus
aliados está nos tribunais. Baseado
nas informações da CPI do Futebol, o
Ministério Público Federal denun-
ciou, em 2006, o presidente da CBF e
dois diretores, José Carlos Salim e
Marco Antônio Teixeira, por crimes



de operações de câmbio com falsa in-
formação e evasão de divisas.

De acordo com o procurador da Re-
pública Marcelo Freire, a entidade ma-
quiava remessas ao exterior com em-
préstimos do Delta Bank de Nova York.
Os valores passam de 10 milhões de dó-
lares. Entre o recebimento da denún-
cia e o indiciamento, foram-se cinco
anos. O processo está suspenso. Antes
de sua conclusão, os réus apelaram à
Segunda Instância e, por ordem do Tri-
bunal Regional Federal, a ação está
trancada, informa a assessoria de im-
prensa do Ministério Público Federal
do Rio de Janeiro.

A provável decepção do procurador
da República talvez contraste com a
postura de alguns integrantes de enti-
dades jurídicas cariocas. Tudo porque a
CBF cultiva o hábito de convidar fun-
cionários de tribunais, e suas famílias
inteiras, para viagens ao exterior em
época de Copa do Mundo, o que, em
tese, não fere a lei. O costume da corte-
sia turística também foi detectado na
CPI do Futebol, naquela ocasião, dire-
cionado a dirigentes de entidades pou-
co expressivas no futebol nacional.

Em 2006, a ligação da CBF com o turis-
mo internacional levou a entidade a ou-
tro processo, desta feita no Ministério
Público Estadual. A empresa Planeta
Brasil, parceira da CBF, foi acusada pe-
lo promotor Rodrigo Terra de monopo-

dezembro de 2008. Até lá, segue a dis-
puta para ver quem agrada mais ao to-
do-poderoso da Copa de 2014.

Não há nada definido, mas São Paulo
e Rio de Janeiro já têm um acordo. José
Serra pleiteará a abertura da competi-
ção, no Morumbi, e Sérgio Cabral deve-
rá ficar com a final, no Maracanã. Atual-
mente, Cabral e Serra disputam para sa-
ber quem abrigará o Centro de Mídia e
Imprensa da Fifa, posto almejado tam-
bém pelo mineiro Aécio Neves.

Apenas para dar uma dimensão do
trabalho que há pela frente, o presiden-
te da Fifa, Joseph Blatter, declarou que
o Maracanã terá de ser "totalmente re-
construído" para 2014. Apenas para
constar, o palco da derrota na final do
Mundial de 1950 está em "reforma"
desde 1999, a um custo de quase 300
milhões de reais aos cofres públicos.

lizar a comercialização de ingressos
para a Copa da Alemanha e fazer venda
casada, prática proibida pelo Código de
Defesa do Consumidor.

"A compra do ingresso era condicio-
nada à de um pacote turístico fechado,
que também era negociado pela CBF. É
um caso de ilícito civil", diz Terra.

O processo também consistia em um

bases. A própria Fifa, diante da não-con-
corrência entre candidatos para a Copa
de 2014, decidiu acabar com o rodízio de
continentes. A partir de 2018, qualquer
país poderá se candidatar a sede.

Michel Platini, atual presidente da Ue-
fa, tem demonstrado preocupação com
o futebol. Ele enviou uma carta aos pri-
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