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Órgão financiará investimentos nacionais e estrangeiros para obras 
 
Para incentivar a participação do setor privado na construção e remodelação de estádios, 
assim como de hotéis e áreas de hospitalidade, nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 
2014, o governo federal colocou em campo ontem o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). A idéia é a de que esse organismo ofereça financiamento a 
empresas tanto nacionais quanto estrangeiras com o fim específico de investir naquelas 
obras. 
 
O Comitê Organizador Local, chefiado por Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que já havia 
estabelecido como uma de suas metas prioritárias o foco no setor privado, já teve uma 
reunião com o BNDES que ontem enviou um representante ao primeiro dia do simpósio que o 
comitê está realizando no Rio de Janeiro, até amanhã, com representantes das 12 cidades-
sede. 
 
A ministra-chefe do Gabinete Civil, da Presidência da República, Dilma Rousseff, que alertara 
que o governo não colocará um tostão nas obras que devem ser tocadas pelo setor privado, 
também enviou um representante à reunião. 
 
Não se fala, por enquanto, num volume específico de dinheiro que o BNDES colocará à 
disposição dos interessados. Isso vai depender de uma avaliação dos projetos que serão 
apresentados. 
 
O governo vai investir na infraestrutura geral, mas pode contribuir através do BNDES com 
medidas que facilitem o crédito, com o financiamento, para que os investimentos aconteçam 
disse o ministro dos Esportes, Orlando Silva, também presente ao evento. 
 
Teixeira advertiu que os prazos são irreversíveis 
 
Ele foi enfático ao lembrar às cidades-sede a necessidade de cumprir à risca o cronograma 
ditado pela Fifa: 
 
O momento da comemoração acabou. Treino é treino, jogo é jogo. Agora é hora de trabalhar. 
As 12 cidades têm que entrar em campo, porque a coisa começa pra valer. Agora é jogo sério 
afirmou. 
 
O ministro informou que o governo federal criou um comitê de gestão com o objetivo de 
coordenar as suas ações com a dos estados e prefeituras. Dezesseis ministérios participam 
desse grupo, cujo comitê executivo se reunirá com cada uma das cidades-sede nas próximas 
semanas. 
 
Vamos fechar com elas uma matriz de responsabilidade; um acordo sobre que papel terá 
cada ente governamental nos temas ligados à infraestrutura disse Silva. 
 
Teixeira, por sua vez, voltou a insistir com as cidades escolhidas pela Fifa que cada um dos 
prazos estabelecidos por essa entidade e pelo comitê local é irreversível: 
 
O prazo é fatal. Uso o vestibular como um exemplo: se no dia do exame você chega na porta 
um minuto atrasado, não interessa se o ônibus atrasou: você não faz a prova disse ele, 
acrescentando que a cidade que não cumprir o que prometeu no período estipulado, perderá 
o direito de sediar jogos da Copa. 
 
Todas garantiram, ontem, que não haverá atrasos, inclusive a prefeita de Natal, Micarla 
Araújo de Sousa Weber, que tem um desafio adicional: 
 



As outras cidades vão ter apenas  que remodelar  ou construir um estádio. Nós vamos ter que 
demolir o Machadão para construir o novo Machadão, o que vai demandar um tempo extra, 
Mas vamos cumprir o prazo oficial de entregar o estádio em dezembro de 2012 — afirmou. 
 
O ministro dos Esportes disse que manter a palavra é uma questão de honra para o país: 
 
O Brasil não pode macular a sua imagem com qualquer tipo de insegurança, de instabilidade. 
É fundamental! cumprir rigorosamente o cronograma da Fifa, até mesmo para reforçar a 
confiança que o mundo inteiro tem hoje em nosso país — disse ele. 
 
Ministro alerta para mudanças na legislação 
 
Uma das questões essenciais será o da alteração de legislações e a criação de outras, 
inclusive na área tributária. Por isso, a equipe jurídica do comitê organizador terá uma 
reunião no próximo dia 19 com a Receita Federal, em Brasília, e contatos com parlamentares 
para cuidar de adendos à minuta de leis complementares que já tinham sido propostas ao 
governo. 
 
Temos que fazer alguns ajustes institucionais, sobretudo uma lei, que eu chamaria de Lei 
Geral da Copa. Ela vai tratar de vários aspectos tributários, e da proteção de marcas e 
patentes, incorporando algumas necessidades da Fifa que levam em conta as peculiaridades 
da Copa do Mundo — disse o ministro.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 jun. 2009, Economia, p. 33. 
 
 
 
 


