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De olho na Copa do Mundo de futebol de 2014, cuja sede será o Brasil, o Governo do Distrito 
Federal (GDF) não perde tempo e já faz altos investimentos para provar para a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e, acima de tudo, para a Federação Internacional de Futebol (Fifa), 
que Brasília pode ser uma das cidades-sede do campeonato. Além de receber os jogos de uma 
das chaves do torneio, o governador José Roberto Arruda sonha mais alto: sediar a abertura 
do torneio, que tem São Paulo como favorita. Para isso, o governo já sinalizou que está 
disposto a injetar pelo menos R$ 3,5 bilhões nos próximos seis anos, em projetos diretos ou 
indiretos. O governo local já montou até uma "gerência" focada apenas na Copa do Mundo.  
 
Para alcançar o sonho, Arruda terá que vencer um concorrente forte e influente. O governo de 
São Paulo conta com uma tradição esportiva maior e com a experiência de quem costuma 
sediar, juntamente com o Rio de Janeiro, os maiores eventos do País. Além disso, o estado 
mais rico do país demonstra ter um bom trânsito com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.  
 
Metrô  
 
O GDF, entretanto, não está disposto a abrir mão da concorrência. Empenha-se em 
desenvolver projetos para mostrar as vantagens de Brasília. Considerado um dos pontos fracos 
da cidade para a candidatura, o transporte público da cidade é o que ganhará mais 
investimentos. O secretário de Transportes, Alberto Fraga, avalia que o governo estaria 
disposto a investir mais de R$ 2 bilhões apenas nessa área.  
 
O metrô prepara o lançamento de uma segunda linha para facilitar o acesso ao estádio Mané 
Garrincha, onde aconteceriam os jogos. O governo também já licitou um projeto de veículo 
leve sobre trilhos, o chamado VLT, que ligará o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 
ao centro da cidade, onde está o setor hoteleiro de Brasília.  
 
E os projetos são voltados para o evento, por mais que eles fiquem de herança para a 
população. No início deste ano, o secretário Fraga pediu mais R$ 700 milhões ao Ministério das 
Cidades, justificando que o investimento é necessário para Copa de 2014.  
 
"A Copa serve de mote para essas obras, mas o governo defende que são investimentos que já 
seriam necessários e que a população herdará depois do evento", explica o gerente de Copa do 
Mundo do GDF, Sérgio Graça.  
 
O próprio Sérgio Graça explica que poucos gastos foram feitos especificamente para a Copa de 
2014. Segundo ele, apenas o projeto do estádio Mané Garrincha é considerado gasto direto. 
Estima-se que a planta tenha custado cerca de R$ 1 milhão. Entretanto, ele assume que 
existem projetos que serão feitos com maior rapidez para lançar a candidatura de Brasília para 
uma das cidades-sede, como é o caso dos projetos de transporte.  
 
O primeiro grande lançamento foi o estádio do Gama, o Bezerrão, que recebeu no ano passado 
a partida entre Brasil e Portugal. A construção do estádio custou R$ 52 milhões e serviu, do 
ponto de vista do GDF, para provar a capacidade organizacional do Estado.  
 
Dentro da pasta de Esportes, o governo patrocina os oito times que disputam o campeonato 
brasiliense de futebol. Segundo Graça, esse investimento teria o objetivo de fomentar o 
esporte local, que ainda conta com um destaque quase nulo nacionalmente. Somente esse 
patrocínio, feito através do Banco Regional de Brasília (BRB), sai por R$ 2 milhões, podendo 
aumentar, dependendo do orçamento de 2009, que ainda será aprovado pela Câmara 
Legislativa em fevereiro.  
 
O próprio Mané Garrincha não custará nada ao governo. Ele será implodido em breve para dar 
lugar a uma nova obra, com capacidade para 70 mil pessoas, que será totalmente custeada 
por uma Parceria Público-Privada (PPP). A empresa ganhadora da licitação, que deve acontecer 



nos próximos dois meses, terá direito de exploração do espaço por anos, inclusive durante a 
Copa do Mundo.  
 
Além de investimentos financeiros, o GDF tem reforçado sua articulação política com vistas ao 
evento. Desde o primeiro dia de governo, Arruda nomeou duas pessoas para comporem uma 
gerência focada apenas na Copa do Mundo. Sérgio Graça e Fábio Simão receberam a missão 
estreitar os laços do governo com a CBF.  
 
Sérgio Graça é conhecido tanto na Fifa quanto na CBF por participar de todos os grandes 
projetos de campeonatos do esporte do Brasil, como campeonatos brasileiros. Já Fábio Simão 
é presidente da Confederação Brasiliense de Futebol e velho conhecido dos caciques do 
esporte no Brasil.  
 
Segundo secretários próximos ao governador Arruda, ele deixou bem claro que todas as 
secretarias deveriam ter como uma das prioridades a formulação de projetos que possam 
ajudar na candidatura da cidade. Exemplo disso foi a publicação de uma decisão da Secretaria 
de Educação que lançava uma disciplina extra-curricular de treinamento de alunos das escolas 
públicas para trabalharem como voluntários no evento.  
 
"Brasília não é selva"  
 
Um desses projetos foi a Copa do Mundo de Futsal no ano passado, sediada por Brasília e Rio 
de Janeiro. Cada cidade teve que desembolsar R$ 5,5 milhões para receber o evento. Segundo 
o secretário de Esportes, Aguinaldo de Jesus, o dinheiro destinado foi "bem empregado".  
 
"As pessoas da Fifa que escolhem as cidades-sede não conheciam Brasília, achavam que 
ficávamos dentro da selva. Esse evento nos colocou no mapa e aumentou nossas chances para 
a Copa", concluiu Aguinaldo.  
 
Para o economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, o gasto dessa soma é inédito 
no Brasil. Segundo ele, devido à crise econômica, os outros estados não estão pensando em 
gastos com o evento. "Com quem converso, a prioridade é se livrar da crise. Todos avaliam 
qual o tamanho dela e tentam se proteger. A Copa do Mundo não passa pela cabeça", 
completa Velloso.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 jan. 2009. Empresas & Negócios, p. C6. 


