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A cada seis semanas, o francês Jérôme Valcke embarca num avião em Zurique, cidade-sede 
da Fifa na Suíça, com destino a Johannesburgo, onde costuma passar uma semana. Além 
disso, mantém 30 funcionários da entidade na África do Sul, com olhos abertos no 
cumprimento dos prazos apertados para que tudo esteja pronto a tempo para a Copa de 
2010. 
 
As medidas se justificam. O secretário-geral da Fifa tinha enorme expectativa pela Copa das 
Confederações, evento teste para o Mundial. Com o fim da primeira fase, Valcke fez um 
balanço de erros e acertos, em entrevista exclusiva ao GLOBO. 
 
Na primeira semana da competição, Valcke considerou transporte, sinalização, hospedagem e 
ingressos os pontos que precisam ser melhorados para o Campeonato Mundial do próximo 
ano. São temas que também irá discutir como exemplos com o Comitê Organizador da Copa 
do Mundo-2014, no Brasil, que tem condições de fazer um evento inesquecível. 
 
O dirigente de 48 anos posou com uma bandeira do Brasil em sua sala, no quartel-general da 
Fifa em Johannesburgo (África do Sul). Também falou da importância do Maracanã para o 
futebol. E revelou que sonha com a final da Copa do Mundo-2014 no estádio carioca. 
 
OBRAS NA ÁFRICA: "O programado é termos todos os estádios da Copa-2010 prontos no 
final de dezembro próximo, exceto o da Cidade do Cabo, que ficará em condições de uso em 
março do ano que vem. Isso nos permitirá fazer eventos-testes para avaliar as estruturas de 
operação". 
 
GREVES: "Para mim, seria uma surpresa se voltassem a acontecer. No início das obras 
tivemos problemas. Alguns trabalhadores podem querer usar este prazo final agora para 
reivindicar algo. Mas, neste momento, não há indicativo". 
 
FUTURO DOS ESTÁDIOS: "É algo que já começamos a discutir e que teremos de trabalhar; 
com os organizadores para assegurar que não se tornem elefantes brancos, algo que já 
começamos a discutir e que teremos de trabalhar; com os organizadores para assegurar que 
não se tornem elefantes brancos, algo que acontece, às vezes, nas cidades olímpicas". 
 



ATRASOS: "Estarmos aqui, com pessoal nosso, todo o tempo, é para lembrar às pessoas que 
já se acendeu uma luz vermelha nos prazos. Estamos trabalhando em conjunto com o Comitê 
Organizador e pondo pressão todo o tempo para que o trabalho não seja prejudicado". 
 
INSPEÇÕES: "Eu venho à África do Sul a cada seis semanas e passo sete dias seguidos em 
cada um desses períodos. Em setembro, teremos uma reunião da Comissão de Diretores (do 
Comitê Organizador) e, em dezembro (dia 4), o sorteio dos grupos (32 seleções da Copa), na 
Cidade do Cabo. Mas tenho aqui, mais ou menos, 30 pessoas da Fifa trabalhando e é uma boa 
equipe. Durante a Copa, serão cerca de 800 pessoas, cuidando de todos os aspectos, como 
ingressos, hospitalidade..." 
 
ESTÁDIOS BRASILEIROS: "O Brasil quer tudo pronto em dezembro de 2012, mas não há 
um único estádio em condições para a Copa-2014. Eu acredito que isso só irá acontecer se 
vocês não esperarem para começar a trabalhar apenas quando terminar a Copa do Mundo-
2010. Se vocês começarem a trabalhar desde já, resolvendo logo as questões de arquitetura 
e os acordos com as cidades, com os investidores privados, as questões ambientais, não 
tenho dúvida de que poderão iniciar as construções até junho de 2010 e ter tudo pronto em 
24 meses: ou seja, em junho de 2012. Mas se deixarem para depois, será difícil. Cumprir os 
prazos depende da capacidade do Brasil de começar a trabalhar firme agora em vez de 
esperar por 2010". 
 
LIÇÕES PARA O BRASIL: "O Brasil sabe organizar seu campeonato, seus jogos 
internacionais, mas a Copa é um evento bem diferente. É incrível ver entre os países 
candidatos a sediar 2018 e 2022 a Inglaterra dizer que poucos estádios ingleses atendem a 
todos os requisitos da Fifa. Veja! Isso foi na Inglaterra, que tem estádios incríveis. O Morumbi 
não pode perder tempo. Lá, há falta de espaço para a área de TV, para os convidados. Perder 
tempo pode ser fatal". 
 
INGRESSOS: "Nós também estamos aprendendo com nossos eventos. Acredito que uma das 
principais discussões para a Copa das Confederações-2013, no Brasil, é a questão dos 
ingressos. Tendo como base os problemas que tivemos aqui (na África do Sul), com a 
freqüência de público na primeira fase, rever o projeto é fundamental, pois a Copa das 
Confederações é uma coisa e a Copa do Mundo, outra. Vamos ter que discutir um modelo 
com o Brasil. Patrocinadores da. Fifa e da Copa do Mundo e federações que recebem 
ingressos também devem nos devolver com antecedência as entradas às quais têm direito, 
mas não usarão, a tempo de colocarmos à venda para mais torcedores interessados. Isso 
também influencia na freqüência nos estádios". 
 
PROJETO DE 2014: "O de Brasília é belo. É um projeto de estádio completo, verde". 
 
MARACANÃ: "Um dos projetos que gostaria de ver em breve é o do Maracanã porque é um 
estádio de exceção. Quem não gostaria de estar pelo menos uma vez no Maracanã? Quem 
não gostaria de ir a uma final de Copa do Mundo no Maracanã? Esse é um sonho. Eu espero 
que o conceito de reforma do Maracanã seja algo grandioso porque é um estádio único no 
mundo". 
 
ABERTURA E FINAL: "Ainda é cedo para definir porque há vários critérios a serem 
cumpridos. Aliás, essa é uma pergunta para se fazer ao Ricardo Teixeira. Ele fica repetindo 
que é com a Fifa (risos)... Mas se você me disser que a final de 2014 não será realizada no 
Maracanã, algo estará errado. É o ponto de vista de Jérôme Valcke, não do secretário-geral 
da Fifa: se não for no Rio, algo estará errado". 
 
NA ÁFRICA: "A decisão de jogar a abertura e a final da Copa do Mundo-2010 no Soccer City 
se deve ao fato de ser um estádio muito grande (94.700) e que está sendo totalmente 
reformado. Foi palco também de grandes acontecimentos. Seria estranho não fazer lá os dois 
jogos". 
 
FALHAS: "A Copa das Confederações não atrai muitos estrangeiros como a Copa do Mundo. 
Temos aqui problemas de transporte e de sinalização, que precisamos corrigir para o evento 



maior, onde haverá muito mais turistas. Os locais de competição e de treinos estão mal 
sinalizados e as pessoas só conseguem chegar se tiverem GPS no carro. O torcedor que vai 
de transporte público também teve problemas. A mídia teve sérios problemas de 
deslocamento. A hospedagem também é outra questão a resolver. É preciso trabalhar 
também nos testes de funcionamento dos estádios, pois teremos na Copa do Mundo-2010 
seis novos estádios que ainda não foram testados". 
 
TABELA DO BRASIL-2014: "O Brasil tem tamanho de um continente. Precisamos de um 
modelo para evitar enormes desgastes com deslocamentos das equipes. É possível que 
voltemos ao sistema de seleções fixas numa região ou numa sede durante a primeira fase, 
mas é algo que vamos estudar. Não faz sentido pôr uma equipe para jogar em Manaus a 
primeira partida e mandá-la para Porto Alegre no jogo seguinte. Há também o fator clima, 
que é importante. É preciso pensar no torcedor: ele não pode ir ver seu time jogar em Recife, 
em Porto Alegre, em Manaus, depois, no Rio. Ou esse torcedor é rico ou passará boa parte da 
parte da Copa do Mundo voando". 
 
SELEÇÃO DE DUNGA: "Dunga está trabalhando muito bem. Ele quase foi demitido pouco 
antes das Olimpíadas. Ele preparou o time para a Copa das Confederações em curto espaço e 
montou uma ótima equipe. É incrível como está jogando o Brasil".  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 jun. 2009, Economia, p. 31. 


