
%HermesFileInfo:E-2:20110625:

E2 Esportes SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

‘SEDES USAM FIFA PARA
ESCONDER PROBLEMAS’

Entrevista *OrlandoSilva,ministrodo Esporte

Edna Simão
Leandro Colon.
Rui Nogueira / BRASÍLIA.

Oministro do Esporte,
Orlando Silva, afir-
mou, em entrevista
ao Estado, que as ci-
dades-sede da Copa
do Mundo de 2014

usam supostas exigências da Fifa pa-
ra justificar seus problemas. “É preci-
so tomar cuidado para que supostas
exigências da Fifa não se convertam
em muletas para que cidades ocul-
tem determinadas ineficiências.”

Para o ministro, o estádio do Co-
rinthians, em Itaquera, é “solução”
para a abertura da Copa. Admitiu,
porém, que o governo está “apreen-
sivo” com o andamento das obras
em São Paulo. Segundo Orlando Sil-
va, houve um “erro” no processo
que tirou o estádio do Morumbi da
Copa do Mundo: “Crer que um clu-
be, isoladamente, fosse capaz de re-
solver um estádio no padrão da Fifa
para a abertura”.

O ministro voltou a defender o
Regime Diferenciado de Contrata-
ções (RDC) e rebateu a ideia de que
o governo esteja querendo fazer
obras com “orçamentos secretos”.
O RDC permite ao governo manter
sobre sigilo o valor estimados de
obras e contratações durante as lici-
tações relacionadas à Copa. A polê-
mica sobre a proposta, segundo ele,
é baseada em “premissas falsas”.

O governo, afirmou, não permiti-
rá que usem o RDC para projetos
que não sejam ligados ao Mundial.
“Não adianta batizar projeto.”

● O senhor acredita mesmo que o
Brasil vai estar, no prazo certo, total-
mente pronto para a Copa em 2014?
O objetivo é aproximar o projetado
do realizado. Temos tempo e há pra-
zo para cumprir todos os compro-
missos. Estou convencido que a Co-
pa no Brasil já deixou um legado im-
portante na gestão do País, que é a
abertura para a participação privada
na gestão de aeroportos. O debate

foi acelerado em razão da Copa de 2014.

● Nada impedia, a não ser razões ideoló-
gicas e interesses eleitorais, o governo
Lula (2003-2010) de ter feito essas con-
cessões antes. É um legado atrasado?
Acredito que o debate fluiu, existiam
posições diferentes no governo, mas a
síntese foi encontrada agora. A circuns-
tância de hoje permitiu essa decisão.
Quando a presidente fala de conces-
são, ela quer, por exemplo, que a Infrae-
ro participe. Qual a aposta? Que a In-
fraero possa ganhar, se qualificar e,
quem sabe, abrir o seu capital. Essa é
uma evolução positiva.

● A cada Copa, a Fifa faz mais e mais exi-
gências. A Copa não está ficando muito
cara? Vale a pena esse gasto?
É preciso tomar cuidado para que su-
postas exigências da Fifa não se conver-
tam em muletas para que cidades ocul-
tem determinadas ineficiências. Se não
tomar cuidado, para justificar o atraso
num estádio vão dizer que a Fifa pediu
isso, pediu aquilo. Na semana passada
fiz uma reunião com o comitê da Fifa e
eles me falaram: “Elas (cidades) dizem
que estamos exigindo determinados te-
mas que nós não exigimos”. Por exem-
plo, vagas cobertas de estacionamento.
Tem estádio com números de vagas
dez vezes superior ao exigido pela Fifa.
Se vale a pena ou não fazer a Copa?
Não tenho a menor dúvida de que é um
bom negócio para o País. O Brasil é um
protagonista, mas o mundo não nos co-
nhece. Vá a Nova York, Paris, Londres,
Tóquio. O que temos que ter é compe-
tência para fazer a devida promoção co-
mercial dos nossos produtos.

● Na questão do transporte (mobilidade
urbana), não há muita promessa que não
dá para cumprir?
Na última reunião com prefeitos e go-
vernadores (31 de maio), a mensagem
foi clara: as cidades têm de andar mui-
to mais rápido do que andaram até
aqui. Dezembro é o limite para a con-
clusão de licitações. Dezembro de 2013
é a data para que as obras estejam pron-
tas. Nós tínhamos preocupação com
mobilidade urbana porque é a oportuni-

dade de deixarmos um bom legado. O
cenário está em evolução.

● No caso do sigilo do orçamento nas
licitações da Copa, porque ninguém com-
preendeu as supostas boas intenções do
governo?
O RDC tem um objetivo que é moderni-
zar o regime de licitações. A Lei das Li-
citações (8.666/1993) cumpriu um pa-
pel muito importante depois que saí-
mos de traumas institucionais (escânda-
los do governo Collor, 1990-1992). Mas,
como toda lei, pode ser aperfeiçoada. A
questão do sigilo na licitação foi conta-
minado com base em premissas falsas.
Falou-se que o governo iria ocultar os
gastos com a Copa. Isso não existe na
lei e todos os gastos devem ser informa-
dos ao Portal da Transparência. Na reu-
nião com governadores e prefeitos, vi
manifestações explícitas de apoio às
mudanças. Houve um consenso quan-
to à necessidade de aperfeiçoar a Lei
das Licitações. O governador de Mi-
nas, Antonio Anastasia (PSDB), pediu
a palavra e disse: “Eu estou de acordo
com a modernização da Lei das Licita-
ções”. Esperamos que a experiência
dos governadores ajude no debate no
Congresso. Nosso objetivo não é flexi-
bilizar, mas modernizar, dar garantia
de competitividade e reduzir preço.

● O texto do RDC diz que o preço estima-
do da contratação será divulgado depois
da licitação, mas que órgãos de controle
vão poder acompanhar o processo. Mas
com isso, o governo terá carta branca
para estipular preços e gastos que a so-
ciedade só conhecerá após a licitação. A
sociedade não tem direito de saber quan-
to o governo quer gastar e se vale gastar
esse dinheiro?
Essa premissa é falsa. O anteprojeto
vai dizer o que o governo quer contra-
tar e dar as especificações técnicas do
que se quer contratar. Se você tem R$
100 mil para comprar um apartamen-
to, vai ao mercado para encontrar um
apartamento dentro de sua capacida-
de. Se houver uma pessoa que tem um
apartamento com avaliação de R$ 80
mil, se desconfiar que você tem R$ 100
mil, vai te oferecer por R$ 100 mil.

● Mas estamos falando de órgão público.
A sociedade tem direito de saber que o
Estado quer comprar o “apartamento” e
quanto quer gastar. Pelo RDC, a socieda-
de só vai saber depois da compra.
A sociedade vai saber o que quer com-
prar e as características. Nós queremos
agir para reduzir preço. Os órgãos de
controle, o Ministério Público (MP), o
Tribunal de Contas da União (TCU) e
a Controladoria Geral da União (CGU)
vão saber em qualquer tempo. Só va-
mos contratar por esse regime (RDC) a
obra que for necessária e da Copa ou
da Olimpíada de 2016. A premissa é
que aquela obra é necessária.

● É uma premissa do Estado, mas não
da sociedade civil.
Mas o governo é pago para governar.
Governo deve fazer as escolhas adequa-
das ao seu entendimento e a sociedade
julga se as escolhas foram corretas ou
não e avalia nos processos eleitorais. A
sociedade criou instituições para acom-
panhar. Isso pode ser a semente de mu-
dança mais ampla? Pode. Essas medi-
das aperfeiçoam a lei e a boa prática

dessas medidas podem abrir caminho
para uma reforma mais ampla das Lei
das Licitações. Nosso desafio é a práti-
ca. Estamos falando, por enquanto, de
um universo restrito, referente a obras
da Copa. Não é ‘liberou geral’. Não
adianta tergiversar, propor projeto que
não seja diretamente vinculado à Copa.
Não adianta batizar projeto. Não adian-
ta dizer que tem programa para Copa
para aplicar regime diferenciado.

● O estádio do Corinthians é uma solu-
ção ou virou um problema?
São Paulo é solução porque é a princi-
pal cidade do Brasil e deve ter protago-
nismo na Copa. A cidade não deve se
contentar em ter uma mera participa-
ção no Mundial da Fifa. Eu percebo
uma movimentação intensa das autori-

dades locais. O estádio do Corin-
thians é solução para a Copa. Mas
não cabe ao Corinthians dar a solu-
ção, como não caberia ao São Paulo.
A prefeitura e o governo do Estado
devem servir de apoio.

● Os senhores trabalham com outra
alternativa para abertura da Copa
além de São Paulo?
Rigorosamente, Brasília, Belo Hori-
zonte, São Paulo e Salvador se ofere-
ceram para a fazer a abertura. Evi-
dentemente o que nos causa maior
apreensão é São Paulo porque está
por se qualificar. Quando as obras ga-
nharem ritmo, dará mais segurança.

● Essa polêmica sobre o estádio de
São Paulo não poderia ter sido resolvi-
da de outra maneira?
No processo de discussão houve
um erro: crer que um clube, isolada-
mente, fosse capaz de resolver um
estádio no padrão da Fifa para a
abertura. As necessidades de um jo-
go de abertura, a quantidade de che-
fes de Estado, e as áreas de hospitali-
dade são exigências impossíveis de
serem resolvidas por um clube. O
São Paulo tentou muito, mas talvez
tenha faltado a solidariedade do po-
der público paulista ao clube. Solida-
riedade que se apresentou com a de-
finição do estádio em Itaquera.

● A verdade é que a CBF também não
tinha vontade que fosse no Morumbi.
Eu prefiro fazer uma análise técni-
ca. Nós tivemos quatro ou cinco
projetos diferentes do Morumbi e o
nó ficou nas garantias financeiras.
No caso de Itaquera, é um estádio
novo, que tem propriedades deter-
minadas. Há uma solidariedade.

● Qual seu balanço sobre estádios?
O tema central da Copa do Mundo
é estádio. O foco absoluto da Fifa é
estádios. E é um assunto equaciona-
do. Das 12 cidades, temos 10 em
obras plenas. Temos dois que come-
çaram recentemente e precisam ga-
nhar mais ritmo, os estádios de São
Paulo e Natal. São Paulo tem mais
atenção porque é um dos destinos
possíveis para a abertura. Mas a im-
pressão que tenho é que vamos fe-
char 2012 com pelo menos 8 ou 9 es-
tádios prontos e até a Copa das Con-
federações, em 2013, devemos ter to-
dos prontos (a Fifa exige para o tor-
neio de 2013 cinco sedes prontas).

● Em pelo menos três sedes, Cuiabá,
Manaus e Brasília, há pouca tradição
no futebol regional. Qual será o desti-
no desses estádios depois da Copa?
Nós acreditamos que, com exceção
dos estádios com forte tradição e
possibilidade de receberem jogos fi-
nais da Copa, os demais deveriam
ter a capacidade mínima estipulada
pela Fifa (45 mil lugares). Induzimos
a caminhar nessa direção quando es-
tabelecemos um teto para o finan-
ciamento do BNDES (R$ 400 mi-
lhões). É preciso ter moderação na
definição da capacidade. Cuiabá é
um bom exemplo, vai cumprir o mí-
nimo da Fifa e depois diminuir.

● Por esse raciocínio, Brasília está
construindo um “elefante branco” se
mantiver a proposta de 70 mil luga-
res. É um erro?
Já manifestamos ao governador Ag-
nelo Queiroz (PT) as preocupações
que temos em relação à Copa em
Brasília. Entendo que seja legítima a
atitude do governador em ter papel
relevante, mas manifestamos nos-
sas preocupações em ter um mode-
lo que fique de pé depois da Copa. E
o foco dele foi atrair administrado-
res de arena para que o estádio de
Brasília seja referência para um es-
paço multifuncional. Todos os ges-
tores que tomaram decisões sobre
estádios terão que responder à so-
ciedade depois que a Copa passar.

● Em relação à Copa na Africa do Sul,
o que teria sido um grande ensina-
mento lá e um grande problema?
Eles acertaram trabalhando aeropor-
tos e melhoria de transportes como
legado. Isso foi bom. Mas trabalhar
mais eficientemente a promoção po-
deria ter aberto ainda mais oportu-
nidades para a África do Sul.

● O governo já está estudando o tema
da Copa? Qual a mensagem?
Nós queremos trabalhar fortemen-
te a promoção do Brasil na questão
turística. Turismo é uma indústria
que emprega em larga escala. E tam-
bém trabalhar a dimensão de pro-
moção comercial, colocando foco
nos principais mercados consumi-
dores de produtos brasileiros.

Governo está atento a manobras que ocultem determinadas ineficiências

● A grande polêmica. “O RDC tem um obje-
tivo que é modernizar o regime de licitações.
Como toda lei, pode ser aperfeiçoada. A ques-
tão do sigilo foi contaminado com base em

premissas falsas. Falou-se que o governo iria
ocultar os gastos com a Copa. Isso não existe
na lei e todos os gastos da Copa devem ser
informados ao Portal da Transparência.”
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Ministério defende que os
estádios deveriam ter no
máximo 45 mil lugares,
mínimo exigido pela Fifa

Prazos. Ministro acredita que oito ou nove arenas estarão prontas no fim de 2012 e acha que o estádio do Corinthians é uma solução para São Paulo

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 jun. 2011, Esportes, p. E2.




