
A 1000 dias para o início da Co-
pa do Mundo no Brasil, o país co-
meça a lidar com imprevistos
que não estavam nos planos dos
organizadores e que devem atra-
palhar ainda mais o já atrasado
cronograma das obras necessá-
rias para o evento. Só nesta se-
mana, as atividades realizadas
na reforma dos estádios do Ma-
racanã, no Rio de Janeiro, e do
Mineirão, em Belo Horizonte,
foram paralisadas por greve dos
operários que reivindicam me-
lhores salários e condições de
trabalho. Já a construção do no-
vo terminal do aeroporto de
Cumbica, em São Paulo, foi in-
terrompida por uma ação judi-
cial por falta de licitação.

Esses locais serão essenciais
para a realização não só do
Mundial em 2014, como tam-
bém para o evento teste que se-
rá realizado no Brasil um ano
antes, a Copa das Confedera-
ções. Além disso, esses foram
apenas os primeiros de muitos
percalços que a organização do
torneio e os responsáveis pelas
obras de infraestrutura nas ci-
dades-sedes deverão lidar até
o pontapé inicial dos jogos.

“É um risco que as empresas
têm que ter dentro do planeja-
mento das obras. Como há uma
data de início para os eventos, a
tendência é que o prazo fique ca-
da vez mais espremido por cau-
sa desses imprevistos”, afirma
José Roberto Bernasconi, coor-
denador para assuntos da Copa
2014 do Sindicato da Arquitetu-
ra e Engenharia (Sinaenco).

Além destes fatores, os cro-
nogramas devem ser afetados
também por condições adver-
sas do clima, como chuvas e
ventos fortes. Um exemplo foi
a arena Green Point, na Cidade
do Cabo, que foi construído pa-
ra a Copa do Mundo na África
do Sul, em 2010. Por causa dos
problemas com o clima local,
as obras estiveram paradas por
90 dias no total, e a conclusão

do estádio foi realizada em 32
meses. A média para a constru-
ção de uma arena de grande
porte é de 28 meses.

“A Copa 2014 vai ocorrer,
mas com obras sendo realizadas
em processo de urgência e com
os custos elevados”, avalia John
Auton, sócio da consultoria De-
loitte, que conta com uma área
dedicada a eventos esportivos.
Segundo ele, os estádios que es-
tão sendo construídos em São
Paulo, Natal e Manaus são os
mais atrasados entre as doze are-
nas pré-selecionadas para o
Mundial no Brasil. “Esses locais
dificilmente poderão reivindi-
car uma sede na Copa das Confe-
derações em 2013”, alerta.

Fora das quatro linhas
Além dos locais onde ocorre-
rão as partidas, as cidades-se-
des terão que correr contra o
tempo para adequar sua infraes-
trutura para o torneio. De aero-
portos a mobilidade urbana,
passando por rede hoteleira e
energia, são vários os projetos
que estão previstos para serem
realizados até 2014 mas que ain-
da nem saíram do papel.

Dos 13 aeroportos incluídos
no cronograma de obras para o

evento, em cinco deles as ativi-
dades ainda nem começaram:
Belo Horizonte, Fortaleza, Ma-
naus, Recife e Salvador. Já em
relação à mobilidade urbana,
Bernasconi afirma que apenas
São Paulo está com um projeto
definido com grandes investi-
mentos em sua linha de me-
trô. Nas outras cidades-sedes,
há dúvidas ainda em relação à
definição do meio de transpor-
te utilizado, como monotri-
lhos ou BRT (bus rapid transit,
na sigla em inglês).

“Estamos a 1.000 dias da Co-
pa do Mundo mas já passaram
1.410 dias desde que o país foi
escolhido como sede do even-
to. A conclusão disso é que per-
demos uma grande oportunida-
de de deixar um bom legado
em infraestrutura”, completa
Bernasconi.

Das 12 cidades-sede, apenas
cinco já tiveram suas obras de
mobilidade urbana iniciadas: Be-
lo Horizonte (MG), Cuiabá
(MT), Porto Alegre (RS), Recife
(PE) e o Rio de Janeiro, de acor-
do com balanço apresentado pe-
lo governo essa semana. “O que
têm deixado o governo em esta-
do de alerta”, disse o ministro
do Esporte, Orlando Silva. ■

José Roberto
Bernasconi
Coordenador
para assuntos
da Copa 2014
do Sinaenco
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Os investimentos financiados
pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) já somam, até
o momento, R$ 4,4 bilhões entre
iniciativas voltadas para estádios,
hotéis e meios de transporte.
Só no programa BNDES ProCopa
Arenas, o valor é de R$ 3 bilhões
até o momento. Para cada
cidade-sede, o limite para
financiamento junto à instituição
é de R$ 400 milhões, que está
sendo utilizado em sua totalidade
por Belo Horizonte, Recife e Rio
de Janeiro. Já através do BNDES
ProCopa Turismo, o programa tem
quatro operações já aprovadas

que somam o valor de R$ 211
milhões. O maior deles é o do
Hotel Glória, na capital fluminense,
cuja verba utilizada para sua
restauração e reforma será de
R$ 146,5 milhões. Além dos
projetos já aprovados, a instituição
avalia ainda o financiamento
que soma R$ 154 milhões para
empreendimentos situados nas
regiões Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste. Apesar de não fazer
parte desses programas
destinados para a Copa do Mundo,
o BNDES financiará também o Bus
Rapid Transit (BRT) Transcarioca,
no Rio de Janeiro, com uma
verba de R$ 1,2 bilhão. F.S.

Imprevistos devem
marcar obras até a
Copa doMundo de 2014

FINANCIAMENTOS

BNDES já aprovou R$ 4,4 bilhões para obras

“Como há uma data de início
para os eventos, a tendência
é que o prazo fique cada
vez mais espremido por
causa desses imprevistos”

Greves e problemas com a definição dos projetos podem atrasar ainda mais o prazo de
entrega de estádios e das obras de infraestrutura necessárias para realização do Mundial

CIDADE NOME DO ESTÁDIO

AS CIDADES-SEDE

A três anos da Copa, ainda há                   

Fonte: Sindicato Nacional da Arquitetura e da               
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Paralisação de obras em Cum-
bica, filas e atrasos. Os aero-
portos brasileiros são o princi-
pal gargalo para que o Brasil te-
nha uma Copa do Mundo orga-
nizada e que possa ser elogia-
da e citada como exemplo in-
ternacional. Para José Wilson
Massa, especialista do setor de
aviação e ex-consultor da In-
fraero, a falta de projetos de
ampliação para aeroportos
que circundam as grandes cida-
des-sede é ainda mais preocu-
pante. Ele diz que a reforma
dos aeroportos em andamen-
to, como no caso do Rio de Ja-
neiro, não será suficiente para
atender a demanda de aviões
que visitarão o país em função
de Copa e Olimpíada e lembra
que, além dos voos comer-
ciais, o Brasil precisa se prepa-
rar para receber também
aviões executivos. “O galeão
não vai conseguir acomodar to-
das as aeronaves e terá que
operar pelos aeroportos do en-
torno, como Maricá e Nova
Iguaçu no caso do Rio de Janei-
ro, por exemplo”, afirma. Se-
gundo Massa, na final da Copa
da Alemanha todos aeroportos
num raio de 180 km de Berlim
foram utilizados para receber
aeronaves para final da Copa.

Distrito Federal
O Distrito Federal já estuda a
construção de um novo aero-
porto, específico para jatos exe-
cutivos e um adicional para re-
ceber aviões de carga. As infor-
mações foram dados ao BRASIL
ECONÔMICO pelo chefe de gabi-
nete do governador do DF e se-
cretário-executivo do Comitê
Brasília 2014, Cláudio Monteiro.
Segundo ele, os projetos não fa-
zem parte do calendário oficial
da Copa, mas devem ser viabili-
zados em regime de Parceria Pú-
blico Privada (PPP), o que leva
o governo a considerá-los factí-
veis até 2014.

O governo do Distrito Fede-
ral também está definindo o cro-
nograma de investimentos na

área de mobilidade urbana.
Monteiro estima que o edital de
licitação deva estar pronto ain-
da este mês, com início da cons-
trução previsto para o final do
ano. “Usaremos a comemora-
ção dos mil dias para a Copa do
Mundo como um projeto-piloto
para afinar os nossos preparati-
vos na área de mobilidade urba-
na”, diz. Segundo ele, o princi-
pal projeto será o do Veículo Le-
ve sobre Trilhos (VLT), que liga-
rá o aeroporto até a Asa Sul da
capital federal. A segunda obra
é a ampliação da rodovia
DF-047, que começa a ser cons-
truída no final do ano.

Os investimentos de ambos
os projetos somam R$ 380 mi-
lhões e o secretário diz que os
editais serão realizados para uti-
lizar o recém criado Regime Di-
ferenciado de Contratações
(RDC) (leia mais abaixo). ■

Aeroportos são
maior preocupação
dos especialistas

Charles Silva Duarte/Futura Press

PSD ainda têm de cumprir exigências

Celso Pupo/Fotoarena
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Murillo Constantino
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REGIMEDIFERENCIADO

Modeloseráusado poroutros setores,dizSilva

O ministro do Esporte, Orlando
Silva, disse ontem não temer que
as obras da Copa de 2014 sejam
prejudicadas por greves ou ações
diretas de inconstitucionalidade
(Adins) contrárias ao Regime
Diferenciado de Contratações
(RDC). Para o ministro, há boas
chances de o modelo ser adotado
por outros setores. “A Copa no
Brasil será uma demonstração
da nossa vitalidade institucional.

Manifestações como essas
[greves e Adins] certamente não
serão as últimas e são naturais
quando a economia está aquecida
e há geração de empregos”,
disse. O RDC foi aprovado pelo
Congresso em julho e sancionado
pela presidente Dilma Rousseff
no mês seguinte. A medida
mantém o sigilo dos orçamentos
prévios de um projeto até
o fim da licitação. ABr

O Ministério Público Eleitoral (MPE) encaminhou ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) novo parecer sobre o registro do PSD, partido de
Gilberto Kassab. No documento, a vice-procuradora-geral eleitoral,
Sandra Cureau, pede que o partido cumpra uma série de diligências,
como a apresentação de certidões expedidas pelos tribunais regionais
eleitorais (TREs) que liberaram a criação do partido e recomenda
que o registro seja negado se os pedidos não forem atendidos.

O Galeão não vai
conseguir acomodar
todas as aeronaves
e terá que operar
pelos aeroportos
do entorno,
como Maricá e
Nova Iguaçu no caso
do Rio de Janeiro

José Wilson Massa
Especialista em aviação
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AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 60/2011

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de solução de busca textual, composta de software especia-
lizado de busca textual, hardware para execução do software, serviço de 
instalação e configuração inicial, treinamento e serviço de parametrização e 
reconfiguração. Comunicamos que o Edital da Licitação supra citada, publicada 
no D.O. de 06/09/2011 foi alterado. Sessão Pública: 28/09/2011, às 10 horas. 
Local: sítio www.comprasnet.gov.br. Edital à disposição dos interessados no 
mencionado endereço ou no sítio www.tcu.gov.br, opção “Licitações”.

RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE
Pregoeiro

Ruy Barata Neto, de Brasília
rneto@brasileconomico.com.br

1 Maracanã, no Rio de Janeiro
2 Obras do Itaquerão, na zona leste de São Paulo
3 Mineirão, em Belo Horizonte
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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