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Absolvido, Blatter já
tem nova acusação

Copa 2014

Em Zurique, Mercedes, compras e luxo

● A Fifa abafa qualquer investiga-
ção contra o presidente da CBF,
Ricardo Teixeira. “Não há absolu-
tamente nada contra ele”, disse
ao Estado o secretário-geral da
Fifa, Jérome Valcke.

Teixeira havia sido citado por
David Triesman, ex-cartola britâ-
nico, como tendo pedido favores
em troca de seu voto pela Ingla-
terra para sediar a Copa de 2018.

Para fechar o caso, a Fifa resol-
veu ignorar a declaração de Tries-
man. A entidade recebeu dossiê
das alegações que, segundo Valc-
ke, concluiu que não há nada pro-
vado contra o presidente da CBF.

Valcke não disse quais eram
as provas que inocentaram Tei-
xeira e nem aceitou entregar o
dossiê. Os investigadores, afir-
mou, checaram as acusações
com outras três pessoas, que
não confirmaram a informação, e
decidiram arquivar o caso. / J.C,

ZURIQUE

Absolvido ontem pelo Comitê
de Ética da Fifa da acusação de
ter sido omisso no episódio que
apura distribuição de propinas
para membros da entidade, o
atual presidente, Joseph Blatter,
já tem mais explicações a dar.

O cartola foi acusado ontem
mesmo de ter pago US$ 1 milhão
para garantir o voto na eleição de
quarta-feira – quando o cartola,
agora candidato único no proces-
so, tenta a reeleição.

Mohamed Bin Hammam,
aquele que deveria ser o rival de
Blatter no pleito, mas que renun-
ciou à disputa, foi suspenso dian-
te da denúncia de que teria dado
US$ 1 milhão a cartolas pelo mes-
mo motivo que a nova acusação
ao oponente: troca de votos.

Bin Hammam teria o apoio de
Ricardo Teixeira na eleição e sua
queda agora deixa a CBF em uma
situação delicada – o árabe este-
ve no Brasil há duas semanas.

Jack Warner, presidente da
Concacaf, foi também suspenso
por ter ajudado Bin Hammam a
organizar os pagamentos. As pe-
nas são provisórias (a Fifa encer-
ra o processo em julho).

Em represália, Warner divul-
gousupostoe-maildosecretário-
geral da Fifa, Jérome Valc-
ke, em que o dirigente da

federação admite que o Catar
comprou o direito de sediar a Co-
pa de 2022.

O tiroteio eleitoral na entidade
respingar no Catar era o principal
temor do governo do país árabe,
um dos responsáveis pela renún-
cia da candidatura de Bin Ham-
mam. A preocupação se confir-
mou: a ampliação das denúncias
questionam a forma pela qual foi
escolhido sede do Mundial.

Bin Hammam havia aberto
um processo contra Blatter, ale-
gando que ele tem conhecimen-
to dos pagamentos de propina.

O tribunal, montado e pago
pelo próprio Blatter (que não le-
vou um advogado à audiência de

ontem), disse
que questio-
nou o presi-
dente sobre
isso. Mas to-
mou sua pa-
lavra como

a única ver-
são possível.
/ J.C.

ZURIQUE

O balé de Mercedes negras com
vidros fumê pelos hotéis mais lu-
xuosos da Suíça impressionava
até mesmo observadores da cida-
de de Zurique, acostumados à
presença de personalidades.

Neste fim de semana, a cidade
viu chegar 208 delegações de to-
do o mundo. Trata-se da “Famí-
lia Fifa”, ou seja, os presidentes
de federações de futebol, quase
todos acompanhados pelas mu-
lheres, filhos e, em alguns casos,
até netos. Na ponta das comiti-
vas, uma van trazia as malas das
delegações, invariavelmente da
mesma marca, Louis Vuitton.

A Fifa realiza, a partir de ama-
nhã, seu Congresso Anual no
pior momento moral de seus 107

anos de história, mas nadando
em dinheiro. Não apenas a elei-
ção será realizada, mas os 208 in-

tegrantes chegarão para escutar
que nunca a Fifa foi tão rica e que
está sentada sobre US$ 1,2 bi-

lhão (R$ 2 bilhões) em reservas.
A explosão de lucros da entidade
se nota no comportamento de
seus dirigentes. Os 24 manda-
chuvas se hospedam em um ho-
tel que, segundo o Estado apu-
rou, cobra US$ 5,6 mil (R$ 9,2
mil) por semana de cada pessoa.

Nos diversos hotéis da cidade
mais cara do mundo, cartolas fa-
ziam reuniões em cantos obscu-
ros de lobbies. A ordem dos segu-
ranças era clara: jornalistas não
podem sequer se aproximar.

O ritmo de reuniões em can-
tos de salas dos hotéis entre os
cartolas era quebrado apenas pe-
la ida e vinda das mulheres de
cada um deles, sempre repletas
de sacolas. Seguranças privados
faziam questão de barrar qual-

quer pessoa sem credencial.
O Estado presenciou uma

conversa entre o presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, com Bin
Hammam, epicentro da crise na
Fifa e um dos protagonistas de
ontem (ele foi julgado e punido
pelo Comitê de Ética). Pouco de-
pois de iniciada a conversa, segu-
ranças do hotel pediram que a
reportagem abandonasse ime-
diatamente o hotel.

O mesmo aconteceu com Jack
Warner, outro cartola que foi
suspenso do futebol em decisão
do órgão controlado por seu ad-
versário político, Joseph Blatter.

O presidente da Concacaf não
disfarçava a tensão que vivia an-
tes da audiência que acabou por
selar a punição. Um de seus segu-
ranças afastou a reportagem
quando ela tentou falar com o
cartola, um dos envolvidos em
escândalos de corrupção. / J.C.

Fifa e CBF
lucram, e
Brasil terá
prejuízo
Algumas obras levarão
até 2030 para se
pagar, e ao País sobrará
o ônus de arcar com
todas dívidas do Mundial

Joseph Blatter, presidente da entidade e candidato à reeleição
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Entidade arquiva
acusação contra
Ricardo Teixeira

LÚCIO TÁVORA/AGÊNCIA A TARDE

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / ZURIQUE

A Copa do Mundo de 2014 amea-
ça deixar um outro legado ao Bra-
sil: dívidas. Pessoas familiariza-
das com a dimensão financeira
do Mundial admitiram ao Esta-
do que estão surpresas com a
explosão nos custos de obras pa-
ra estádios e outros itens da pre-
paração e alertam que algumas
arenas levarão até 2030 para qui-
tar suas dívidas.

Fontes em Zurique calculam
que sediar a Copa custaria ao
País mais de R$ 23 bilhões, in-
cluindo obras nos aeroportos e
de mobilidade urbana. “As con-
tas não fecham”, alerta um carto-
la envolvido na parte financeira
da preparação para o evento.

O iminente prejuízo do Mun-
dial é uma conta que as esferas
de governo (federal, estadual e
municipal) irão bancar sozi-
nhas: nem Fifa nem CBF terão os
lucros ameaçados no torneio.

Neste momento, a entidade in-
ternacional está bastante preo-
cupada com os gastos dos está-
dios e os custos de operação to-
tal. A última estimativa feita na
Suíça é de que o Brasil gastará
pelo menos R$ 6,3 bilhões para
erguer os palcos do torneio.

Em 2007, quando da escolha
do Brasil para organizar o Mun-
dial, o presidente da CBF, Ricar-
do Teixeira, garantiu que não ha-
veria aporte de recursos públi-
cos para a realização do evento.
Três anos depois, o BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Social) criou uma linha de cré-
dito, inédita na instituição, para
financiar a construção de arenas.

Lotação. Não há dúvidas, se-
gundo a fonte consultada pelo
Estado, que o Brasil terá facili-
dade em lotar os estádios duran-
te o Mundial e se beneficiará da
expansão de infraestrutura.

A taxa de ocupação dos está-
dios e o tamanho dos acordos de
empréstimos com o BNDES, po-
rém, exigirão anos para que o di-

nheiro investido pelo governo
brasileiro seja recuperado e, ain-
da assim, não haverá garantias
de que isso ocorrerá.

Para estádios calculados em
R$ 500 milhões, a estimativa é de
que poderão recuperar pouco
mais da metade do dinheiro du-
rante a Copa. Mas, nos anos se-
guintes, sofreriam para quitar o
resto da dívida.

A previsão é de que poderão
acumular lucros de R$ 9 milhões
por ano se forem usados de for-
ma plena. Na prática, levariam
20 anos para pagar suas dívidas.

A entrada de turistas, a exposi-
ção do Brasil no mundo e investi-
mentos poderiam compensar.
Mas as contas da África do Sul
são usadas como alerta que pre-
ver esses ganhos é tão incerto
quando o vencedor do Mundial.

A Copa de 2010 gerou uma ren-
da para a economia sul-africana
de US$ 4,9 bilhões, praticamente
o mesmo valor que foi gasto na
construção de estádios e infraes-
trutura pelo governo federal.

O problema é que essa conta
de gastos não inclui o que provín-

cias e cidades tiveram de injetar
para ganhar o direito de ser sede.
No final das contas, o buraco che-
gou a quase US$ 1 bilhão.

No caso do Brasil, os gastos
com a Copa do Mundo seriam já
duas vezes superiores ao que o
país africano colocou para o
evento de 2010.

Garantida. Apesar da constata-
ção do prejuízo, a Fifa já tem sua
arrecadação garantida. A venda
de direitos de TV, publicidade e
produtos comerciais renderá ao
órgão um total de US$ 3,8 bi-
lhões. Só os direitos de transmis-
são respondem por US$ 2,2 bi-
lhões– com US$1,6 bilhão, o mar-
keting completará o caixa.

Depois de usar o dinheiro pa-
ra diversas competições e pagar
US$ 1,3 bilhão em custos do Mun-
dial, a entidade sairá do Brasil
com US$ 200 milhões, isentos
de impostos. Nenhum custo
com infraestrutura ou estádios
cairia nas mãos da organização –
muito menos dívidas.

No que se refere aos lucros, a
entidade já esfrega as mãos. A
renda obtida será quase 100% su-
perior ao que a Copa da Alema-
nha movimentou em 2006 e três
vezes maior que na França-98.

As contas da CBF também
não preveem perdas, já que a en-
tidade não colocará um centavo
sequer em estádios e nem em in-
fraestrutura.

Na África do Sul, o Comitê Or-
ganizador Local teve um lucro
de US$ 10 milhões, pequeno se
comparado aos mais de US$ 80
milhões que a federação alemã
conseguiu em 2006.

Pessoas envolvidas com as
contas do evento usam dados do
TCU (Tribunal de Contas da
União) para mostrar como ainda
haveria o peso “desproporcio-
nal” colocado sobre o governo.

Segundo um levantamento do
TCU do final de 2010, 98,5% dos
R$ 23 bilhões previstos para se-
rem gastos nas obras da Copa de
2014 sairão dos cofres públicos.

O acordo entre o Brasil e a Fifa
sobre a isenção de impostos ain-
da evitará que R$ 500 milhões se-
jam coletados pelo Tesouro. A
isenção vai além da Copa e tam-
bém valeria para 2015.

O orçamento recorde para a
Copa de 2014 é US$ 300 milhões
a mais do que na África do Sul. As
32 seleções receberão um pacote
de US$ 454 milhões em prêmios,
o maior da história.

Platini. Relaxado e caminhan-
do nas ruas de Zurique ontem, o
ex-jogador francês Michel Plati-
ni, hoje presidente da Uefa
(União Europeia de Futebol),
disse que fala de tudo, menos da
preparação do Brasil para o Mun-
dial. “ Disso eu não falo. Só (Ri-
cardo) Teixeira pode responder
como vai o Brasil”, comentou.

Questionado se os brasileiros
estariam em melhor situação
que Polônia e Ucrânia, que vão
sediar a Eurocopa de 2012 e so-
frem com atrasos em obras, Mi-
chel Platini apenas sorriu.
“Hum, não sei”.

“A imagem da Fifa foi manchada, lamento o que ocorreu nos últimos dias”

‘Família Fifa’, formada
por cartolas e seus
parentes, invade a cidade
suíça para o Congresso
anual da entidade

É a lei. Petrus Damaseb, do Comitê de Ética, lê o código interno da Fifa na audiência disciplinar

Julgado por tribunal que
controla, presidente da
Fifa agora terá de reagir à
denúncia de que trocou
US$ 1 milhão por votos

Centro das atenções. Jornalistas aguardam abertura da sede da Fifa, em Zurique, ontem

● Repúdio
Políticos e ex-esportistas lamen-
taram o mar de lama na Fifa. “É
uma tragédia tudo isso”, admitiu
Franz Beckenbauer. David Came-
ron, primeiro-ministro britânico,
defende a suspensão do pleito.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 maio 2011, Esportes, p. E4.

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.




