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Daqui a exatos 1.169 dias o mundo estará de olho no Brasil. O local preciso ainda não está 
claro. Uns garantem que será em São Paulo. Outros sugerem que ficará mesmo no Rio de 
Janeiro. Da mesma forma que tem gente que aposta em Brasília, Porto Alegre ou Recife. Bem, 
o que menos importa neste momento é saber em qual cidade será disputado o jogo inaugural 
da Copa do Mundo de 2014. Há uma partida muito mais importante em andamento: a que 
moldará para sempre a imagem dos brasileiros. 
 
Na última quarta-feira, o ministro do Esporte, Orlando Silva, esteve na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado. Havia sido chamado para expor as diretrizes dos planos de 
governo para os próximos quatro anos. Falou sobre quase tudo. Política esportiva, atividades 
nas escolas, PAC 2, preparação para os Jogos Olímpicos, obras de infra estrutura, exportação 
de jogadores para o futebol inglês, entre outros. 
 
Lá pelo fim da apresentação, emendou o seguinte comentário aos senadores: “A Copa do 
Mundo, como os senhores sabem, é muito mais do que o fato de 32 equipes disputarem 64 
partidas. É uma plataforma gigantesca de promoção do Brasil, uma plataforma midiática 
extraordinária (...) Queremos alinhar a estratégia de promoção do Brasil. O mundo não 
conhece o Brasil e teremos a oportunidade de mostrar um país que tem uma diversidade 
cultural fantástica, uma economia complexa, uma país com estabilidade institucional, com 
democracia.” 
 
Confesso que, ao ouvir a frase na TV Senado, me veio um ar de preocupação: se a 
Copa é tão importante assim, não seria a hora de mostrarmos que podemos ser 
organizados? Que estamos prontos para realizar a principal competição do futebol 
mundial?  
 
Afinal, como bem alertou o ministro Orlando Silva, o Mundial de 2014 é apenas um dos 
eventos previstos para o Brasil. Em 2013, tem Copa das Confederações. 
 
Dois anos depois, a Copa América e, em 2016, a vez dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do 
Rio.  
 
E o que temos visto? Resposta fácil: uma enxurrada de notícias preocupantes. As 
informações são para lá de desanimadoras. Há pouco mais de um mês, quando o país estava 
em ritmo de pré carnaval, o Correio revelou com exclusividade o primeiro relatório consolidado 
das ações para Copa do Mundo de 2014, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O 
documento aponta atraso no início de obras, estouro significativo em orçamentos, falta de 
transparência e irregularidades graves nos projetos. Diante das evidências, o TCU concluiu que 
são grandes os riscos de aditivos contratuais, sobrepreço, contratos emergenciais e aportes 
desnecessários de recursos federais, a exemplo das obras do Pan-Americano de 2007. Com um 
agravante: em duas das 12 cidades sede, no caso São Paulo e Natal, as obras nem sequer 
começaram. 
 
Agora, na semana que hoje se finda, um levantamento da ONG Contas Abertas mostra que os 
investimentos de quase R$ 5,6 bilhões nos aeroportos das 12 cidades que vão sediar as 
partidas de futebol ainda estão no campo da promessa. 
 
Até agora, dos recursos colocados à disposição da Infraero, somente R$ 302,2 milhões estão 
comprometidos com contratos e R$ 133,2 milhões foram efetivamente aplicados na melhoria 
ou na ampliação dos aeroportos, o equivalente a apenas 2,4% de execução. Sinal de que tudo 
vai ficar para 2012 em diante. 
 
Com um cenário tão negativo assim, apesar de estarmos ainda a três anos e três meses da 
partida de abertura da Copa (que com certeza contará com a presença do Brasil em campo), 
chegou a hora de analisar qual imagem iremos deixar. 
 



Enquanto o governo se mobiliza para afrouxar no Congresso a Lei de Licitações, é importante 
abrir a discussão sobre se tudo isso vai valer a pena. Para não chegarmos em 2014 com a 
sensação de que tudo poderia ter sido diferente. Se vivêssemos em um país organizado...  
 
OUTRA COISA 
 
Tudo leva a crer que a Lei da Ficha Limpa, a mais importante mobilização popular da última 
década, corre o risco de ficar apenas na promessa. 
 
Com certeza, será tema de diversas ações diretas de inconstitucionalidade. É do interesse dos 
sujos. 
 
Mas a sociedade ainda pode fazer a sua parte. Estão em andamento no Congresso as 
discussões sobre a reforma política. Não seria a hora de pressionar o seu deputado, o seu 
senador por mudanças profundas no sistema 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A6. 
  


