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quem paga por

2014?

A inquietação já existia antes mesmo de o Bra-
sil ser confirmado como sede da Copa do Mundo de
2014, mas a dúvida tornou-se mais recorrente depois
que a Fifa anunciou, em maio deste ano, as cida-
des que receberão jogos do torneio: quanto isso vai
custar ao país? Entre estudos de viabilidade e ne-
gociações com empresas interessadas em investir,
os projetos das sedes podem sofrer alterações até
dezembro de 2009, quando um relatório final será
apresentado. Até lá, a origem do dinheiro e o mon-
tante a ser investido na competição permanecem
como grandes incógnitas para o Mundial do Brasil.

Depois da escolha do país como sede da Copa,
diversos estudos sobre a infraestrutura necessária
para 2014 foram revelados. Três deles apresentaram
os critérios mais abrangentes e, coincidência ou não,
tiveram resultados difusos. O Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva
(Sinaenco) projetou um gasto total de R$ 50 bilhões
com a competição. O "G1", portal de notícias da
Rede Globo de Comunicação, fez uma projeção mais
ousada: R$ 79,4 bilhões. A Associação Brasileira de
Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib) trabalha
com uma estimativa ainda maior, de R$ 110 bilhões.

A distância tão grande entre os levantamentos
provém, num primeiro momento, dos critérios adota-
dos pelas instituições para a definição de "infraes-
trutura necessária para a Copa do Mundo de 2014".



Mais do que isso, os resultados conflitantes revelam
o quanto o investimento para a competição ainda é
um mistério, até mesmo para quem é responsável
pela organização do torneio no Brasil.

E, se o montante a ser empregado no Mundial
causa polêmica, a origem desse dinheiro é ainda
mais nebulosa. O certo é que a Fifa investirá US$
427 milhões (R$ 776,3 milhões) no país para ter ex-
clusividade no uso de todo o aparato esportivo vol-

tado à competição. O Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) também fará
um aporte nas cidades envolvidas com o torneio,
mas o volume do investimento e a taxa de juros para
o pagamento ainda não foram acertados. O certo é
que, para cada uma das 12 sedes, está prevista a
liberação de R$ 400 milhões apenas para a reforma
ou construção de estádios, sem contar outras obras.

"Estamos discutindo com empresas, e temos
mais de dez compromissadas. Mas, se faltar algum
dinheiro e as condições forem favoráveis, vamos
pegar dinheiro do BNDES. Mas isso se houver uma
linha diferenciada de crédito, diferentemente dos 5%
ou 6% ao ano que eles trabalham atualmente. Isso
tornaria a dívida impagável, e nós esperamos algo
mais alinhado ao mercado. Estados Unidos, Japão
e Europa, por exemplo, não trabalham com mais de
1% ao ano", diz Ataíde Gil Guerreiro, representante
do São Paulo na comissão paulista para o Mundial.

Entre o fim de julho e a primeira semana de
agosto de 2009, a diretoria do BNDES promoveu
encontros com representantes de cada uma das 12
cidades escolhidas como sedes. O banco mostrou-
se favorável a investir no Mundial, mas quis ver em
contrapartida um estudo de viabilidade financeira e
aproveitamento dos equipamentos depois do evento.

A preocupação com o futuro dos aparatos é
outra marca do cenário de incertezas que envolve
as projeções financeiras sobre a Copa do Mundo de
2014. O Tribunal de Contas da União selou parceria
com a ONG Contas Abertas para fiscalizar os gastos
do país com a realização do torneio. A própria Fifa
promete cobrar estudos sobre o que será feito nas ci-
dades após as intervenções, esportivas ou não, que
tenham a competição como foco. Até agora, porém,
nada disso saiu muito do campo das idéias.

REVISTA JÁ PREVIU
"FARRA" PÚBLICA

Em novembro de 2007, a segunda
edição da Revista Máquina
do Esporte fez o primeiro
levantamento do país de quanto
poderia sair a conta da Copa
do Mundo de 2014. À época,
o estudo apontava para gastos

de cerca de R$ 18 bilhões,
tendo como base os projetos das então 17

candidatas a sede do Mundial e os gastos de alemães e
sul-africanos com as Copas de 2006 e 2010, respectivamente.

A edição mostrava, ainda, que a maior parte da conta seria bancada
pelo dinheiro público, uma vez que o maior gargalo para a Copa
é a parte de infraestrutura das cidades. Veja ao lado as diferentes
projeções extra-oficiais com os gastos para 2014.



Uma das metas desse controle é reduzir a pre-
visão de R$ 5,9 bilhões alocados para a construção
ou reforma de estádios. O volume do investimento
ainda é incerto, a origem do dinheiro é um mistério e
não há qualquer planejamento sobre o que será feito
da estrutura após a Copa. E o mais curioso é que
nenhum desses pontos resvala na questão mais po-
lêmica da preparação do país: a participação do Es-
tado. Em entrevista a "Folha de S. Paulo", "O Estado

a conta. Para piorar, ainda que isso não seja aberta-
mente comentado entre as sedes, a certeza de que
a esfera pública cobrirá a falta de recursos privados
gerou sensação de comodidade em alguns comitês.

Isso acarreta, por sua vez, problemas no lon-
go prazo. Em várias cidades, as obras em aparatos
esportivos possuem ritmo muito lento ou sequer co-
meçaram. A morosidade deve perdurar ao menos até
2010 quando ocorrem eleições estaduais e federais.

de São Paulo" e "O Globo", o presidente da Confede-
ração Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, admitiu
que a atuação da esfera pública é inevitável:

"Por menos que você queira, esses estádios
bases já são do governo. De qualquer maneira, a
operação vai ter de envolver o governo", afirmou.

O discurso permissivo de Teixeira sobre o in-
vestimento público em estádios foi reforçado pelo mi-
nistro do Esporte, Orlando Silva Júnior (PCdoB-BA).

"Não cabe ao governo federal interferir numa
decisão local de investir numa arena. Se a prefeitu-
ra e o governo locais aprovam o investimento num
estádio, quem sou eu para proibi-los", indagou o mi-
nistro do Esporte, Orlando Silva Jr., em mais uma
declaração para preparar a opinião pública para a
enxurrada de uso de recursos públicos nos estádios.

Pouco antes, Teixeira tinha dito que o com-
promisso é das esferas municipais e estaduais para
levantar os estádios da Copa. Assim, tentou tirar do
ente federal a obrigação. Só não lembrou que, em
última instância, a conta recai sobre ele. E o estado
de alerta é reforçado pela dificuldade dos três palcos
privados escolhidos para o torneio (Arena da Baixa-
da, Morumbi e Beira-Rio) em obter verba privada.

Com a dificuldade em financiar as obras, a Fifa
já estendeu em um mês o prazo para que sejam en-
tregues os projetos executivos das 12 sedes do Mun-
dial. O maior gargalo é dizer, justamente, quem paga

Portanto, os governantes que assumirem em
2011 terão menos de dois anos para aprontar tudo
antes da Copa das Confederações - a competição
não envolve todas as sedes, mas acontece um ano
antes do Mundial, funciona como teste para o país-
sede e é o prazo máximo de entrega dos estádios.

A redução do tempo criará em algumas sedes
um cenário próximo ao dos Jogos Pan-Americanos do
Rio de Janeiro. Assim como em 2007, com um prazo
exíguo e o receio de vender uma imagem negativa no
evento esportivo de maior repercussão internacional,
muitas das cidades empregarão recursos públicos em
obras que deveriam ter o aporte de empresas priva-
das, ou no mínimo de parcerias público-privadas.

Dessa forma, o adiamento do início das obras
e a participação do governo no financiamento estão
diretamente ligados. Tanto que algumas licitações já
começam a ser deixadas de lado, o que abre espaço
para suspeitas de mau uso do dinheiro público.

Até o momento, sobretudo pelo histórico de
contas superfaturadas do Pan, o cenário da Copa do
Mundo de 2014 é o mais nebuloso possível. A Fifa
deu o dia 31 de dezembro como limite para apresen-
tar o quanto cada cidade vai gastar, a origem desses
recursos e o uso posterior da estrutura gerada.

Até agora, porém, tudo reforça a desorganiza-
ção do país em planejar um grande evento. E, assim,
o povo terá de pagar a conta mais uma vez. M
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