
Colômbia desiste, e só Brasil quer Copa-2014 
Paulo Cobos 
 
Cartolas colombianos abrem mão da disputa mesmo com apoio do governo  
 
Renúncia deixa candidatura brasileira como caso único nos processos de escolha para 
Olimpíadas e Mundiais feitos nas últimas décadas  
 
A Colômbia está oficialmente fora da disputa pela Copa de 2014, e o Brasil tem a maior moleza 
das últimas décadas na luta para sediar um dos dois maiores eventos do esporte. 
 
O país é agora candidato único para abrigar o torneio da Fifa daqui a sete anos. Os cartolas 
colombianos mandaram carta à entidade explicando a desistência, justificada pela "análise dos 
temas inerentes à organização da Copa do Mundo". 
 
O Brasil só não recebe a competição agora se não atender às exigências da Fifa, que anuncia 
no final do ano sua escolha. Moleza, se é feita comparação com o histórico das eleições para as 
sedes das Copas do Mundo e das Olimpíadas a partir dos anos 80, quando o esporte se tornou 
um negócio bilionário. 
 
No maior campeonato do futebol, a média foi de quatro países candidatos por edição entre as 
escolhas para 1990, que acabou sendo na Itália, e 2010. 
 
No último caso, quando o rodízio que agora beneficia a América do Sul ajudou a África, os sul-
africanos enfrentaram quatro rivais para receber a Copa -Líbia e Tunísia desistiram uma 
semana antes da eleição, e a África do Sul foi vitoriosa em apertada disputa com Marrocos (14 
votos contra 10). 
 
O próprio Brasil já se aventurou em edições passadas -foi o que aconteceu, por exemplo, na 
eleição para 1994 (acabou atrás de EUA e Marrocos). 
 
A missão brasileira pela Copa de 2014 é então um sonho para as seguidas e frustradas 
candidaturas olímpicas. Na última vez em que tentou sediar os Jogos, para a edição de 2012, o 
Rio de Janeiro teve nada menos do que oito concorrentes -Londres acabou sendo a escolhida. 
 
Até a Olimpíada de Inverno tem várias candidaturas. Foram oito para a edição de 2010 
(Vancouver foi a vitoriosa). 
 
A candidatura colombiana era desqualificada pela Fifa. Joseph Blatter, o presidente da 
entidade, afirmou que a iniciativa servia mais para esconder os problemas do país, que já 
tinha desistido, por dificuldades financeiras, de organizar o Mundial de 1986, para o qual já 
havia sido escolhido. 
 
Alvaro Uribe, o presidente da Colômbia, contra-atacou e disse que o cartola suíço deveria se 
preocupar com "a máfia que que infesta o futebol". 
 
O desejo da Colômbia, aliás, nunca teve o mesmo nível de entusiasmo entre cartolas e 
políticos. Os dirigentes do futebol, primeiro, haviam prometido apoiar o Brasil. Voltaram atrás 
depois que Uribe e seu governo começaram a falar na candidatura do país, que sofre com a 
guerrilha e com o narcotráfico mas tem bons números na economia e sucesso no combate à 
criminalidade nas cidades. 
 
Em seu site, na nota que explicou ontem sua desistência, a Federação Colombiana de Futebol 
deixa claro que a idéia de organizar a Copa partiu de Uribe. A entidade também afirma que 
tomou a decisão de deixar a disputa mesmo com o Ministério da Fazenda do país dizendo que 
a apoiaria na obtenção de recursos para o Mundial. 
 
"Vimos a situação em que nos encontramos ao falar de infra-estrutura esportiva", afirmou Luis 
Bedoya, o presidente da federação colombiana, em um dos trechos da nota. 



No mesmo comunicado, os cartolas colombianos reiteram agora "o total apoio e respaldo da 
Colômbia à candidatura do Brasil para a Copa de 2014". 
 
A única vez que o Brasil abrigou um Mundial foi em 1950 - perdeu do Uruguai na final. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 12 abr. 2007. Esportes, p. D4. 
 


