


COM A COPA DO MUNDO DE 2010, OS SUL-AFRICANOS TEM A CHANCE
DE MUDAR PARA MELHOR A IMAGEM DO PAÍS. OU REVELAR UM
FESTIVAL INÚTIL DE GASTOS. EIS AÍ BOAS LIÇÕES PARA O BRASIL

POR FERNANDO VALEIKA DE BARROS E FOTOS CRISTIANI A POLONIO, DEJOHANNESBURGO

ACopa do Mundo de 2010 na África do Sul pode ser uma boa oportuni-
dade para que os brasileiros - principalmente os dirigentes envolvidos
com a organização do campeonato mundial de 2014 que acontecerá

aqui - aprendam lições úteis. Os sul-africanos tiveram seis anos para organizar
o evento. E, a dois meses do primeiro jogo, ainda vivem um clima de montanha-
russa, sem saber se tudo dará certo. Primeiro, a boa notícia: os dez estádios que
receberão os 64 jogos, a partir do próximo dia 11 de junho, estão praticamente
prontos. Alguns são espetaculares, como o majestoso Soccer City, em forma de
um enorme vaso africano, colorido, localizado em Soweto, onde acontecerão
a abertura, a final e outras seis partidas, entre elas o jogo entre Brasil e Costa
do Marfim, no dia 20 de junho. Também está a postos o grandioso Moses Ma-
bhida, de Durban, onde a seleção de Dunga enfrentará os portugueses, cinco
dias depois. A questão é que essas e as outras oito arenas custaram uma fábula.

Em 2004, quando a Fifa decidiu que a Copa seria na África do Sul, a
previsão dos cartolas sul-africanos era de que R$ 800 milhões seriam sufi-
cientes para deixar seus dez principais campos de futebol nos trinques. Só que,
para bancar as reformas e o capricho dos arquitetos, as contas estouraram para

R$ 3,25 bilhões. Pudera: pela previsão inicial,
apenas um estádio novo seria erguido para o
mundial, o de Port Elizabeth. No embalo, foram
cinco as novas construções. Há casos extremos,
como o do Green Point, na Cidade do Cabo, cujo
preço inicial, estimado em R$ 300 milhões, deu
quase um salto quádruplo, para R$ 1,12 bilhão.
Em Durban, erguer o Moses Mabhida custou o

equivalente a R$ 775 milhões, o dobro do que se imaginava gastar. É sério can-
didato a virar um elefante branco. Explica-se: fica bem ao lado de outro campo
moderno, o ABSA, casa do time de rúgbi local, o Natal Sharks, que já avisou que
não quer mudar de endereço. "O Moses Mabhida é bonito, mas lá a torcida fica
sentada longe demais do campo", diz Brian van Zyl, o presidente do Natal Sharks.

Para a Copa do Mundo de 2014 já há indícios de estouro nas contas e,
como na África, já dá para adivinhar quem pagará por elas. Um documento pu-
blicado pelo Ministério do Esporte revelou que o valor de nossos 12 estádios - por
enquanto, estimado em R$ 5,3 bilhões - será quase todo bancado pelos cofres do
governo federal e dos estaduais. Ficam de fora dos subsídios públicos, apenas,
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o gaúcho Beira-Rio, do Internacional;
o paulista Morumbi, do São Paulo; e o
paranaense Arena da Baixada, do Atlé-
tico. Mesmo assim, há uma benesse por
parte das autoridades: juros camaradas
do BNDES. Por enquanto, só o Inter não
quis tomar esses empréstimos. Não por
acaso, as reformas do Beira-Rio estão or-
çadas em R$ 60 milhões, de longe o me-
nor custo entre as 12 arenas para 2014.

Muitos estádios brasileiros que en-
trarão na rota do campeonato só deve-
rão encher durante a Copa, para depois
cair na ociosidade digna dos paquider-
mes de concreto. O novo estádio Vivaldo
Lima, em Manaus, por exemplo, terá ca-
pacidade para receber 46 mil torcedores
- pelas regras da Fifa, o mínimo para
que uma arena receba partidas da Copa
do Mundo. Isso em uma cidade onde
não há times sequer na terceira divisão
nacional. Com cobertura retrátil, o in-
vestimento estimado para sua constru-
ção é de R$ 500 milhões. Em Cuiabá, os
contribuintes mato-grossenses pagarão
R$ 405 milhões por um estádio do mes-
mo tamanho, que dificilmente encherá
com as partidas do Mixto e do Operário
de Várzea Grande, os dois principais ti-
mes locais. O raciocínio para incluí-las
foi o de incentivar o turismo na Amazó-
nia e no Pantanal, ainda que ao custo de

um drible na logística e outro nas contas
públicas. "O ideal é que a cidade que or-
ganiza um grande evento construa equi-
pamentos que depois façam parte do seu
dia a dia", escreveu no The New York Ti-
mes o americano Dahshi Marshall, que
participou da comissão de planejamen-
to de transportes dos Jogos de 1996, em
Atlanta, e sabe bem do que está falando.

O risco dos brasileiros é repetir o
papel de Polokwane, em 2010. Ela foi in-
cluída entre as sedes da Copa de olho na
chance de dar visibilidade turística para
a cidade, que fica a duas horas do parque
Kruger, a maior reserva animal sul-afri-
cana. Com apenas 500 mil habitantes,

acaba de ganhar o estádio Peter Mokaba,
para 46 mil pessoas. Nem o mais ingé-
nuo dos sul-af ricanos acredita que atraia
tantos torcedores depois do dia 24 de ju-
lho, quando a Copa terminará. Talvez
muitos lugares fiquem vazios mesmo
durante a competição. Com os ingres-
sos mais baratos cotados a 350 rands
- cerca de R$ 90 -, dificilmente partidas
como Argélia x Eslovênia e Paraguai x
Nova Zelândia terão lotação esgotada.

Na África do Sul, o estouro brutal
do orçamento logo atraiu críticas de
malversação de recursos, especial-
mente em um país onde 21 milhões de
pessoas têm de se virar para sobreviver
com o equivalente a R$ 3 por dia, não
faltam analfabetos e no qual a Aids se
alastra (estima-se que o HIV já tenha
contaminado 5,7 milhões de pessoas,
cerca de 15% da população). "Toda a
fortuna gasta para erguer estádios que
ficarão vazios depois podia muito bem
ser usada para construir escolas e hos-
pitais e urbanizar áreas hoje ocupadas
por favelas", declarou o documenta-
rista Dennis Brutus, autor de um fil-
me que critica a gastança, o Fahrenheit
2010, ecoando um discurso que, certa-
mente, também se repetirá no Brasil.

Como aqui, claro que na África do
Sul há quem pense diferente. "Muita



gente pode argumentar que os investi-
mentos da Copa poderiam ir para pro-
blemas mais urgentes", disse a Época
NEGÓCIOS Helen Zille, primeira-mi-
nistra da província do Cabo Oeste. "Es-
quecem que megaeventos como esse são
uma oportunidade única de tornar o
país conhecido por investidores e atraí-
los." Ela argumenta que durante a Copa
de 2006, na Alemanha, foram geradas
73 mil horas de programação de TV para
214 países, com audiência acumulada
de 26,3 bilhões de espectadores e 4,2 bi-
lhões de acessos à internet. Para qual-
quer país, é publicidade global. 'Não há
dúvida de que o Mundial de 2010 será
uma ótima oportunidade de colocar
nosso país em evidência r> que, claro,
não pode servir como pretexto para gas-
tança inútil de dinheiro''- disse a Época
NEGÓCIOS o sul-africano Danny Jor-
daan, presidente do Comité Organiza-
dor da Copa de 2010. Eis ai algo difícil
de calibrar. Pela falta de habilidade dos
organizadores, a Olimpíada dt 1976,
em Montreal, no Canadá, resultou em
uma dívida de US$ 2,4 bilhões, que de-
morou longos 29 anos para ser saldad a.

Pensando positivo, uma vantagem
para um país que organiza uma Copa do
Mundo é o movimento na economia lo-
cal. Na África do Sul, a estimativa é que

cerca de US$ 7,5 bilhões entrem a mais
no país, na comparação com um ano
normal. Os cofres da Fifa também saem
recheados com um evento desse porte
(descontadas todas as despesas, a Copa
de 2006 deu um lucro de R$ 150 mi-
lhões). Há vantagens de sobra. Segundo
dados oficiais, para dar conta das tarefas
do campeonato mundial foram gerados

130 mil empregos e haverá um impacto
positivo de 0,6% no PIB sul-africano
em 2010- 'Ter uma Copa do Mundo
no olho do furacão da crise mundial foi
urna benção para este país", diz Gillian
Saunders, da consultoria sul-africana
Grant Thornton. "Sem esse dinheiro,

O LADO BOM_O Mundial servirá para

turbinar a imagem dopais e movimentar

a economia, com a construção de estádios
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o desemprego, estimado em 22,9% da
população ativa, teria sido muito maior."

Para levar as imagens e informa-
ções das partidas a bilhões de torcedo-
res, a estrutura de telecomunicações
sul-africana recebeu um investimento
de R$ 400 milhões. A rede de estradas
e ferrovias também foi modernizada,
tocada por uma versão sul-africana
do PAC. Transformado por reformas
que custaram R$ 750 milhões, o aero-
porto de Johannesburgo hoje tem uma
estrutura melhor do que qualquer
equivalente brasileiro. Na Cidade do
Cabo, acaba de ser inaugurado um novo
terminal e a capacidade do estaciona-
mento foi quase duplicada, para 4,6 mil
vagas. É de se prever que progressos
como esses aconteçam no Brasil, mes-
mo que algumas autoridades locais
apelem para algo mais do que o bom
planejamento. "Todos os dias rezo para
nossos aeroportos estarem bem para
a Copa", disse Orlando Silva, ministro
dos Esportes, com o ar certeiro de quem
desconfia de atrasos nos cronogramas.

O risco é de que aqui, como lá, falte
dinheiro (e boa vontade) para resolver
tantos problemas, gerados por anos de
falta de obras de infraestrutura. Em
2009, extensas áreas da África do Sul so-
freram com apagões de energia elétrica.
Uma usina nuclear com capacidade para
gerar 20 mil megawatts chegou a ser en-
comendada aos franceses da Areva, com
previsão de entrar em operação em 2015.
Mas a escassez de dinheiro causou o can-
celamento do projeto. Diante da penúria,
a solução do governo foi a de sempre:
tentar gerar eletricidade a partir de gás
e carvão, apagar as luzes de repartições
públicas e tascar um tarifaço na popula-
ção. Em cinco anos, a conta de luz dos sul-
africanos subiu 41% acima da inflação.





Em qualquer cidade da África do
Sul, milhares de pessoas continuam a
caminhar por quilómetros até o traba-
lho simplesmente porque não há ôni-
bus ou metro para levá-las. A Copa de
2010 poderia ajudar a mudar as coisas,
mas a instalação de melhorias para o
transporte coletivo em cidades como
Johannesburgo beirou uma guerra ci-
vil. Batizado Rea Vaya, um sistema de
de corredores exclusivos para ônibus
foi criticado pelos 27 sindicatos de moto-
ristas de minivans do país. Eles fizeram
uma greve de dois dias em março e ame-
açaram atacar os ônibus e os passagei-
ros, apesar dos argumentos do presiden-
te, Jacob Zuma, de que a novidade seria
boa para todos. Hoje o sistema funciona
precariamente, protegido por policiais,
entre Soweto e o estádio Ellis Park, no
centro da principal cidade sul-africana.
Idem na Cidade do Cabo, em Port Eli-
zabeth e Bloemfontein, que continuam
com transportes coletivos precários.

Outro investimento de vulto com
efeito duvidoso será treinar e aparelhar
a polícia sul-africana. Tal como acon-
tece no Brasil, ali segurança pública é
problema sério. Em 2009, aconteceram
18.148 assassinatos no país e houve
uma disparada de 27,3% em roubos e
furtos a casas. Aumentaram os seques-
tros e a média de assaltos a shopping
centers chegou a 25 por mês. Nos últi-
mos doze meses, houve uma disparada
de 27,3% em roubos e furtos a casas.

O centro de Johannesburgo, onde
fica o Ellis Park, local da estreia do Bra-
sil contra a Coreia do Norte, no dia 15
de junho, é considerado um dos pontos
mais perigosos do mundo. As autori-
dades sul-africanas prometem mudar
a situação na marra. "Não sei quem
espalhou que crime e Copa formam
um casal, mas podem estar certos de
que faremos tudo para divorciá-los",
promete Bheki Ceie, comissário na-
cional de polícia. Segundo ele, 41 mil
novos policiais estarão a postos, ao
lado de 60 mil reservistas militares.
Estão autorizados a atirar para matar.
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da Copa de 2010 será um país melhor, mas

as velhas centrais de carvão, as minivans

precárias, a miséria e o medo da violência

continuarão firmes no país de Mandela

Para agilizar processos judiciais,
entre maio e julho, 54 tribunais espe-
ciais serão abertos nas nove cidades
onde acontecerão as partidas. Funcio-
narão diariamente, por 15 horas, terão
tradutores e a promessa de resolver os
processos em 24 horas. Por via das dú-
vidas, a empresa inglesa Protektorvest
colocou à venda pela internet um siste-
ma de aluguel de coletes à prova de ba-
las. Cada um custará o equivalente a R$
130 e poderá ser decorado com as cores
das 32 seleções. "Isso só pode ser uma
piada de mau gosto", disse Rich Mkhon-
to, porta-voz do Comité Organizador da
Copa, ao saber do negócio. Mas os carto-
las alemães já contrataram uma empre-
sa de segurança que vigiará o jogador
Michael Ballack e seus companheiros
com uma escolta armada para cada um.

E tem a especulação, velha de guer-
ra, louca para entrar em campo. As cin-
co principais empresas aéreas do país
decidiram subir suas passagens, entre
junho e julho. O preço de um bilhete de
ida e volta entre Johannesburgo e a Ci-
dade do Cabo está cotado a R$ 1,8 mil,
uma alta de 517%. Os hotéis também
estão jogando os preços para cima: aco-
modações de US$ 100 custarão o triplo
em junho. Diante da falta de quartos,
há quem sugira hospedar os turistas
em campings. Detalhe: na época da
Copa do Mundo, os termómetros deve-
rão ficar perto do 0°C. "Serviços ruins
e preços inflacionados são um atalho
para desperdiçar uma ótima oportu-
nidade de fazer propaganda do país",
diz Jordaan, do Comité Organizador da
Copa de 2010. Aos brasileiros, cabe tra-
balhar duro nos próximos quatro anos
para escapar das armadilhas agora
enfrentadas pela África do Sul quan-
do a bola rolar por aqui, em 2014.

Text Box
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