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sil (os flamenguistas que me desculpem),
mal chega à metade disso. Se o setor priva-
do tivesse se interessado pela construção
dos estádios, o BNDES poderia financiar a
transformação urbana das cidades. Eu não
vou citar quais, para não melindrar prefei-
tos e governadores, mas tem cidade aí que
certamente faria melhor uso do dinheiro
do BNDES se construísse metrô e corredor
de ônibus.

● Por que o setor privado não se interessou
pelos estádios?
Por que eles não vão dar dinheiro. Fizeram
algum estudo econômico sério nas sedes
da Copa? Desconheço. Vamos ter estádio
digno de país com renda per capita de US$
10 mil encravados em cidade com renda
per capita que é um quinto disso. Como é
que a iniciativa privada vai se interessar
por algo assim? Mas o problema maior é
mais antigo, vem antes da Copa. Nós devía-
mos estar nos perguntando por que o Bra-
sil, com toda sua força de pentacampeão
do mundo e gerador de craques, não tem es-
tádios com nível internacional até hoje. A
resposta é simples: porque não tem públi-
co, a média de público é deprimente, e não
tem público porque o futebol brasileiro
não é feito para atender o público. Quem
programa um jogo de futebol para as 10 da
noite de quarta-feira não está interessado
na receita gerada pelo público. Mas deveria
estar, porque um tipo de geração de receita
não exclui o outro. Na Europa adotam um
modelo de receita tripla: tem a parte da te-
levisão, a do público pagante e a do marke-
ting dos clubes. Só que lá, quando você vai
assistir a um jogo de futebol, o estádio é
limpo, confortável, seguro, tem transporte
público na porta, comida de qualidade, lo-
jas, lugar marcado, horário decente para
que o jogo seja um programa familiar e um
calendário imexível. Não tem esse negócio
de adiar jogo porque vai haver um amisto-
so inútil da seleção contra o Gabão só para
satisfazer interesse de patrocinador da fe-
deração. Desse modo, o público é garanti-
do; e público garantido faz brilhar os olhos
do setor privado. Mas o que temos no Bra-
sil? Se a CBF não faz nada direito no fute-
bol interno, como é que podemos esperar
que ela possa fazer uma Copa direito?

● Você estatizaria a CBF?
Eu preferiria que não fosse privada. Ao con-
trário do que se fez no setor elétrico, por
exemplo, em que a exploração do serviço
foi concedida mediante licitação, nunca
houve uma licitação que desse à CBF o di-
reito e o monopólio de representar o fute-
bol brasileiro. Mas não tem como mudar.
Não há elemento jurídico para isso. Me in-
comoda que a CBF não esteja preocupada
com o futebol brasileiro. Não vejo proble-
ma que ela ganhe dinheiro, desde que licita-
mente, mas acho mal resolvido o uso que
ela faz dos símbolos da Nação. A CBF não
tem dinheiro público, não tem subvenção,
só que usa o verde-amarelo da nossa Ban-
deira, canta o Hino Nacional... Quem a ele-
geu para fazer isso por nós e quanto ela pa-
ga ao governo para usar esses símbolos? En-
tão, eu preferiria que ela não fosse privada.
Nós brasileiros damos muito mais à CBF
do que a CBF dá para nós. O futebol brasi-
leiro não amedronta mais adversário ne-
nhum. Jogamos de igual para igual com a
Costa Rica. E eu tenho certeza que a deca-
dência está diretamente relacionada a essa
administração da CBF.

● A Fifa alega que pode ter prejuízo de
R$ 1,8 bilhão se não houver as adequações
que ela espera na Lei Geral da Copa.
Prejuízo?! Como é que ela pode ter prejuí-
zo num negócio em que não está gastando
nada? Não estou entendendo essa conta. A
Fifa deve estar procurando uma desculpa,
pensando se vale a pena fazer a Copa no
Brasil ou não. Mas ela não vai levar o even-
to para outro país. A relação entre Fifa e
CBF é muito forte. A Fifa só tira a Copa do
Brasil se o Ricardo Teixeira (presidente da
CBF) quiser, não tem nada a ver com o go-
verno brasileiro.

● Qual a sua avaliação sobre as denúncias
de corrupção contra o ministro do
Esporte, Orlando Silva, e o impacto delas
na organização da Copa?
Me parece que desde o início da gestão a
presidente Dilma Rousseff tinha a ideia de
contar com alguém de fora do ministério
para tocar a Copa. É um evento específico,
não precisava misturar com o dia a dia do
ministério. Mas isso não vingou. O fato de
a presidente assumir o controle da Copa
mostrou a importância que o governo bra-
sileiro está dando ao evento, o que é muito
bom. Dá mais moral para o cronograma,
para a execução das obras. Agora os envol-
vidos terão de despachar diretamente com
a presidente da República, e ela já tem essa
imagem de gestora determinada, incisiva.
Talvez seja uma boa oportunidade de colo-
car alguém no ministério com perfil estri-
tamente técnico, para que a pasta deixe de
ser só essa simples repassadora de verba
para ONGs.

DAVID OWEN

A imagem do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lu-
la da Silva agitando
orgulhosamente a
bandeira do Brasil
em Copenhague, ao
lado de Pelé e Carlos
Nuzman, é famosa.
O Rio de Janeiro aca-
bava de conseguir o

direito de sediar os Jogos Olímpicos, o
maior e mais espetacular evento esportivo
do mundo. Era o ano de 2009; os Estados
Unidos, do presidente Barack Obama, fo-
ram um dos países derrotados e, para o Bra-
sil, tudo parecia possível.

Os tempos mudaram muito. Dois anos
mais tarde, tudo que se ouve falar na Euro-
pa sobre os preparativos do Brasil para se-
diar, primeiramente, a Copa do Mundo de
2014 da Fifa, e depois os Jogos Olímpicos
de 2016, divide-se em duas principais cate-
gorias: 1) talvez o País não consiga se prepa-
rar a tempo; e 2) acusações de corrupção.

Parte disso deve ser atribuída ao sensa-
cionalismo. Mas mesmo uma publicação
séria como o Brazil Confidential, serviço
online de pesquisa e análise do jornal in-
glês Financial Times, considerou oportuno
divulgar, no início deste ano, um artigo de-
talhado sobre 2014, intitulado Cartão Ama-
relo para a Copa do Mundo do Brasil. “Os
preparativos para o campeonato estão
atrasados”, dizia o artigo. “Os gastos são
excessivos para poucas realizações.”

Já é o bastante para as pessoas se per-
guntarem se tudo isso vale a pena. Será
que a pressão para sediar megaeventos
dos esportes globais produz mais sofri-
mento que benefícios?

Por outro lado, neste momento, a cida-
de de Londres – que no próximo ano se-
diará as últimas Olimpíadas antes do Rio
– está experimentando sua própria dor
olímpica, porque ainda não consegue defi-
nir qual será o futuro do principal estádio
dos jogos, no East Side, após o evento. Há
apenas duas semanas, o acordo para a con-
cessão do estádio a um clube de futebol lo-
cal fracassou. Consequentemente, as auto-
ridades enfrentam a perspectiva de entre-
gá-lo ao Estado.

Em geral, a campanha da capital britâni-
ca para os Jogos Olímpicos transcorreu

sem muitos problemas desde que, em
2005, Londres obteve do Comitê Olímpi-
co Internacional (COI) o direito de sediar
os Jogos de 2012.

Isso porque os organizadores trataram
imediatamente de levantar as verbas ne-
cessárias – com a identificação e assinatu-
ra dos contratos com as empresas patroci-
nadoras –, antecipando-se à crise financei-
ra e econômica que ainda compromete o
sucesso da Europa. Na realidade, a reces-
são contribuiu para manter baixos os cus-
tos da construção do Parque Olímpico.
Aparentemente, um dos principais efeitos
positivos secundários do fato de sediar os
Jogos é a melhoria da reputação das cons-
trutoras britânicas.

Os organizadores de Londres também
conseguiram se desincumbir razoavelmen-
te bem de algumas operações possivelmen-
te complexas, como a venda de ingressos.
Indubitavelmente, alguns se irritaram com
o custo e a escassez de ingressos. Mas esse
foi um reflexo da enorme demanda, que de-

ve ter agradado imensamente ao COI, con-
siderando a publicidade negativa dos luga-
res vazios nas Olimpíadas de Atenas, em
2004, e de Pequim, em 2008.

Também parece razoável atribuir em
parte a façanha inesperada dos atletas bri-
tânicos que conseguiram 47 medalhas nos
Jogos de Pequim à perspectiva da futura
realização em casa dos Jogos Olímpicos.
Será interessante ver se, na Olimpíada de
Londres, em 2012, os atletas do Brasil tam-
bém se sentirão motivados e melhorarão
seu desempenho.

A situação econômica é tão diferente na
Grã-Bretanha e no Brasil que a experiência
de um dos países nem sempre será relevan-
te para o outro. Entretanto, na minha opi-
nião, os megaeventos funcionam melhor
quando os países que os sediam conseguem
estabelecer um equilíbrio entre as exigên-
cias dos organismos desportivos internacio-
nais, a curto prazo, e as necessidades da ci-
dade ou do país sede a longo prazo.

Londres precisava desesperadamente de
um novo complexo para esportes aquáti-

cos de dimensões olímpicas. Graças a Lon-
dres 2012, terá o tal, ainda que a um custo
consideravelmente elevado. O East Side
também está recebendo substanciais me-
lhorias em matéria de transportes, o que,
ainda que teoricamente, poderia acontecer
mesmo sem a Olimpíada, embora talvez
não em sua totalidade.

Por outro lado, a escolha do histórico
Greenwich Park como local para as compe-
tições equestres trouxe problemas para os
organizadores. O desejo do mundo olímpi-
co de usar ambientes espetaculares para a
realização das competições nas proximida-
des da Vila Olímpica não coincide com o
de habitantes que não entendem por que
seu parque deve ser utilizado assim, uma
vez que a Inglaterra é rica em locais mun-
dialmente famosos para o hipismo.

E, evidentemente, se a Olimpíada exige
um estádio para 80 mil espectadores, Lon-
dres – assim como quase todas as outras ci-
dades do mundo – não tem absolutamente
esse tipo de exigência.

Portanto, o quadro não é perfeito e mui-
tas coisas podem dar errado, mas o que
Londres 2012 pretende mostrar é que, com
disciplina e um planejamento meticuloso,
os benefícios da realização de megaeventos
ainda poderão superar o sofrimento. Entre-
tanto, nada disso é inevitável, e os cidadãos
que se queixarão do tumulto e de outros in-
convenientes, como o aumento dos impos-
tos, se irritarão se o evento que o país sedia
degenerar numa autopromoção para os po-
líticos com pouco ou nenhum benefício
permanente para as pessoas comuns.

Mas é preciso levar em conta algo funda-
mental: sediar uma Copa ou os Jogos Olím-
picos – ou, no caso do Brasil, ambos – ga-
rante que as atenções se voltem totalmen-
te para o anfitrião durante algumas sema-
nas. Será uma excelente oportunidade para
exibir tudo que o país tem para oferecer,
nessa vitrine planetária. Segundo Michael
Payne, ex-diretor de marketing do COI: “A
música, a moda, o estilo brasileiros domina-
rão o cenário mundial em 2014-16. E nada
poderá impedir que isso aconteça”.

Se ele estiver certo, a publicidade negati-
va dos últimos meses, embora pudesse ter
sido evitada, provavelmente terá valido a
pena. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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No alvo. Londres tratou logo de levantar as verbas para a Olimpíada, antecipando-se à crise que ainda afeta a Europa

A dor olímpica
dos megaeventos
Tudo que se ouve falar na Europa sobre os preparativos do Brasil para
sediar a Copa e os Jogos Olímpicos são: 1) talvez não dê tempo; 2) corrupção
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O East Side londrino
está recebendo

melhorias substanciais
nos transportes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2011, Aliás, p. J5.




