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O economista Carlos Geraldo Langoni, ex-presidente do Banco Central e consultor financeiro 
do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, disse que as parcerias público-privadas 
(PPPs), adotadas como modelo para as obras do evento, têm flexibilidade para comportar uma 
participação maior ou menor do Estado, de acordo com as conveniências de cada cidade. 
 
"O modelo ideal, que a Fifa tem incentivado, é o de que os estádios sejam privados e a 
infraestrutura pública e privada. O que não quer dizer que, em alguns casos, não possa haver 
participação maior do setor público", disse. Langoni ressaltou que o Comitê não tem e nem 
terá nenhuma interferência na definição dos investimentos. 
 
O papel dos organizadores, de acordo com o economista, será apenas o de monitorar o 
andamento e "exigir o cumprimento rigoroso do cronograma". Para essa tarefa, o Comitê 
conta com uma verba da Fifa de US$ 425 milhões que está sendo usada desde que o Brasil foi 
escolhido para sediar a Copa, em despesas de planejamento e gestão do evento. O orçamento 
é detalhado mês a mês, até 2014, e passa por uma revisão trimestral. 
 
Para Langoni, as arenas multiuso que serão construídas vão gerar uma mudança estrutural e a 
grande preocupação dos organizadores da Copa é a de que os equipamentos sejam viáveis 
após o evento, tornando-se polos de desenvolvimento urbano nas cidades onde serão 
construídas. 
 
O economista afirmou que o Comitê não vai relaxar quanto ao cumprimento do cronograma 
para que os projetos saiam como estão sendo elaborados, sem improvisação às vésperas da 
Copa. Uma das exigências, por exemplo, é que até o fim deste ano as cidades que foram 
escolhidas ontem já tenham definido quem vai executar as obras e quais os modelos de 
investimento escolhidos. 
 
O cronograma da Copa exige também que até fevereiro de 2010 os investimentos já tenham 
começado e que até dezembro de 2012, seis meses antes da Copa das Confederações de 2013 
(a ser realizada também no Brasil), os estádios estejam prontos. Isso não ocorreu, por 
exemplo, na África do Sul, onde será realizada a Copa de 2010 e a Copa das Confederações 
deste ano, daqui a duas semanas. Langoni não comentou o caso sul-africano. Disse apenas 
que o cumprimento do conjunto de exigências da Fifa "faz parte de uma Copa bem-sucedida".  
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