
Estas são as 12 cidades
de 2014 - por enquanto
O anúncio das sedes do mundial de futebol do Brasil é só o começo.
Agora elas têm de provar que podem cumprir o que prometeram

André Fontenelle

AAlemanha queria fazer a Copa do
Mundo de 2006 em 15 estádios. A
Fifa limitou esse número a 12. A

África do Sul propôs 13 cidades para 2010.
Serão apenas nove. Na semana passada fo-
ram anunciadas 12 sedes para o mundial
de 2014, no Brasil. Nada impede, porém,
que esse número seja reduzido no futuro,
caso alguma dessas cidades se mostre in-
capaz de cumprir o prometido à Fifa.

Promessa é o que não falta. A Associação
Brasileira de Infraestrutura e Indústria de
Base, uma das entidades mais exultantes
com o canteiro de obras em que se quer
transformar o país nos próximos cinco
anos, calcula em astronômicos R$ 110
bilhões os gastos com obras até 2014, ou
7% do Produto Interno Bruto brasileiro.
A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,
prometeu um trem-bala de R$ 30 bilhões,
entre Campinas e Rio de Janeiro, em fun-

cionamento daqui a cinco anos. Deve-se
encarar essa "bilharreia" com atenção.
Estima-se que a Alemanha tenha gasto
R$ 15 bilhões com a infraestrutura da
Copa, aí incluídos os R$ 4 bilhões neces-
sários para construir ou reformar 12 está-
dios. Será mesmo preciso tanto dinheiro
para sediar 64 jogos de futebol no período
de um mês, no inverno de 2014?

A Fifa considera 12 sedes um número
excessivo. Em cada uma delas é preciso



construir um centro de imprensa e pro-
videnciar infraestrutura de transporte,
hospedagem, hospitais e telecomunica-
ções. Isso encarece extraordinariamente
a logística do evento. As Copas da Itália,
em 1990, e da Alemanha, em 2006, ocor-
reram em 12 cidades. Mas a Alemanha é
do tamanho do Estado de Mato Grosso
do Sul e servida por uma extensa rede de
trens e rodovias. No Brasil, os desloca-
mentos entre cidades distantes terão de
ser feitos por avião.

A lista de sedes,
anunciada na semana
passada num congres-
so da Fifa nas Bahamas,
surpreendeu muita
gente. Houve quem
não entendesse a in-
clusão de Manaus e
Cuiabá, cidades de pouca tradição futebo-
lística, em detrimento de Belém e Goiânia,
capitais com times tradicionais e torcidas
apaixonadas. Pensar assim, porém, é não
entender como funciona a conta, em que
entram critérios políticos, simbólicos e
turísticos. Desse ponto de vista, é mais
interessante para o Brasil ter uma sede no
coração da Amazônia e outra no Panta-
nal, para promover essas regiões mundo
afora. Na Copa da Alemanha, em 2006,
foram preteridas Bremen, Leverkusen,

Fala-se em R$ 110 bilhões
de despesas com obras.

A Alemanha gastou R$ 15
bilhões para fazer a Copa

Moenchengladbach e Düsseldorf, centros
com importante história no futebol, em
favor de cidades como Gelsenkirchen
e Leipzig. Esta última entrou na lista
apenas porque fica na antiga Alemanha
Oriental. Deixar de fora a porção ex-co-
munista do país seria visto pelos alemães
como sinal de desprezo a uma região que
sofre de complexo de inferioridade desde
a reunificação da Alemanha, em 1990. Às
cidades derrotadas costumam ser ofereci-

das compensações. A
Leverkusen foi ofere-
cido o direito de hos-
pedar a seleção alemã
durante a Copa. O
presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, fez
vagas promessas
nesse sentido a Be-

lém, Campo Grande, Goiânia, Florianó-
polis e Rio Branco, as cinco perdedoras
da disputa.

Outro dado que deve ser levado em
conta é a política. No ano que vem haverá
eleições presidenciais e para os governos
dos Estados. Muitos dos políticos que ne-
gociaram com Ricardo Teixeira o direito
de receber a Copa poderão não estar no
poder em 2014. Blairo Maggi, governa-
dor de Mato Grosso, já está no segundo
mandato e nada garante que elegerá seu

sucessor. O que aconteceria com o projeto
cuiabano, que depende em grande parte
do carisma de Maggi e do dinheiro da
sojicultura, que ele personifica?

Mesmo São Paulo, cidade que à pri-
meira vista jamais poderia ser excluída,
tem enfrentado críticas por fragilidades
do projeto de reforma de seu estádio para
a Copa, o Morumbi. Essas críticas podem
ter por trás outros interesses - de emprei-
teiras que preferem construir um estádio
novo a reformar um já existente; dos clu-
bes rivais do São Paulo Futebol Clube,
dono do estádio. Mas mostram que, a
cinco anos da Copa, nada está garantido.
Por enquanto, o Brasil está adiantado no
calendário em relação à Alemanha e à
África do Sul, seus antecessores no direito
de sediar a Copa. Os alemães anunciaram
suas sedes 50 meses antes do evento; os
sul-africanos, 52; o Brasil o fez 60 meses
antes. Tempo o bastante para muita coisa
mudar.
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