
Mais de 40% das obras previstas
para a Copa ainda estão no
papel. Isso causa preocupação?
Essa palavra, preocupação, é
de uma ambiguidade tamanha
que se torna quase um talvez.
Se dissermos que não estamos
preocupados, fica parecendo
um descaso. Se dissermos o
contrário, então existe um pro-
blema grave. Contorno essa pa-
lavra para não ser prisioneiro
das interpretações que ela susci-
ta. As obras foram iniciadas em
sua maioria. A outra parte cum-
pre o roteiro de projeto, licita-
ção, contrato, um tempo impor-
tante. Dias desses recebi uma
mensagem no Twitter de um ci-
dadão dizendo que me queria
como patrão, porque sempre di-
go que tudo está bem, que tudo
é bem feito. Eu não quero criar
a ideia da ingenuidade e de que
tudo está resolvido. A Copa do
Mundo impõe o desafio de fazer
melhor o que já fazemos bem e
de superar nossas deficiências.

Quais são os nossos desafios?
Temos problemas, principal
mente, em telecomunicações.
Em Brasília, estava vendo o jo-
go, começou a chuviscar e de-
pois caiu a imagem. Isso não po-
de acontecer durante a Copa.
Mas o governo tomou providên-
cias eficazes para que a trans-
missão seja perfeita. Até para a
valorização do produto. Os pro-
jetos para os sistemas de banda
larga e de 4G também são provi-
dencias importantes. Um desa-
fio que tomamos também para
a economia. Nem tudo está re-
solvido, precisamos trabalhar
muito, mas a Copa não tem mis-
tério, só trabalho.

E a mobilidade urbana?
Aeroportos estão resolvidos. O
de Recife, por exemplo, terá o
dobro de capacidade do que a
demanda prevista para o even-
to. O de São Paulo terá em 2015
60 milhões de passageiros. Pe-
lo cronograma do consórcio,
em 2014 já não teremos proble-
mas. Os desafios não são da ca-
pacidade, mas a concentração
de voos em um faixa estreita

de horário. Cerca de 60% do
tempo, os aeroportos têm capa-
cidade ociosa. É preciso racio-
nalizar os pousos e decolagens.
Já para o tráfego, são necessá-
rias alternativas como metrô e
veículos leves sobre trilhos, os
VLTs. Cabe lembrar que parte
das obras estava prevista antes
da Copa. Em 2004, visitei Sal-
vador para tratar do metrô,
que já estava atrasado em mais
de 10 anos. O de Fortaleza tam-
bém já estava planejado antes.
Projetos que não eram para a
Copa, mas que terão que ser fei-
tos à tempo do evento.

Quanto aos estádios, por que
construir arenas em Cuiabá
e Manaus, que podem
ficar ociosas após a Copa?
O Brasil é um país gigantesco.
A Amazônia Legal compreen-
de 60% do território nacional.
Seria inaceitável do ponto de
vista do País realizar a Copa e
excluir 60% de sua cultura, de
sua origem, de sua história. Se-
ria um erro inaceitável. O Bra-
sil não é apenas o Sul e o Sudes-
te. O nosso deserto ocidental,

a Amazônia, não pode ser inte-
grada apenas nos mapas. Tem
que ser integrada de fato. O po-
vo brasileiro tem que ver de
perto Manaus, a maior metró-
pole amazônica, e Cuiabá, que
foi fundada pelos Bandeirantes
no fim do século 15. A maior
parte da população brasileira
talvez nunca vá a Cuiabá, mas
precisa saber como uma cida-
de daquele tamanho foi conce-
bida no meio do Pantanal. O
Brasil precisa fazer esse esfor-
ço de realizar a Copa no Brasil.
A construção de uma nação
passa por isso.

Mas e os custos logísticos? Não é
desnecessariamente dispendioso
estádios nesses locais?
Se me diz que é difícil cons-
truir um estádio em Manaus di-
go que difícil foi fazer Manaus.
Há 40 anos, o exército encon-
trou, perto da Cabeça do Ca-
chorro, um marco português
de 1500 e sei lá quanto. Foi
mais difícil levar essa para Bra-
sília, para os jardins do Itama-
raty, do que fazer o estádio.
Foi mais difícil fazer um forte,
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“Não sou ingênuo. Sei dos
desafios,masnãohámistérios
para realizar aCopadoMundo”

“

Preocupado? Não. Despreocupado? Também não! Se-
gundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a Copa do
Mundo de 2014 traz desafios, mas não há mistérios
nem dificuldades para o Brasil realizar o evento. “Não
sou ingênuo. Sei dos problemas, e o governo está traba-
lhando para resolvê-los”, afirma o ministro.

Aliás, sobre as dificuldades em abrigar um aconteci-
mento que mobiliza todo o mundo, Aldo afirma que difí-
cil foi construir um país de proporções continentais. Es-
tádios, aeroportos, linhas de metrô, de acordo com o
ministro, são fáceis se comparados à construção de ci-
dades como Manaus e Cuiabá. “Temos um espírito de
ousadia e sacrifício. Desenvolver uma metrópole no
meio da Amazônia foi difícil. Um estádio lá é apenas um
desafio”, afirma Aldo Rebelo.

Perguntado sobre o legado que a Copa do Mundo dei-
xará para o país, o ministro foi enfático: “Haverá um le-
gado espiritual e afetivo”. Cheio de histórias para con-
tar de pessoas que foram tocadas pelo evento em ou-

tras ocasiões, Aldo afirma que o sentimento nacionalis-
ta será reforçado com a exposição do país e com a inte-
gração de outros estados que os jogos proporcionarão.

Segundo ele, o que está acontecendo é a construção
de uma nação unida. “ O Brasil não é apenas o Sul e o Su-
deste. O nosso deserto ocidental, a Amazônia, não pode
ser integrada apenas nos mapas. Tem que ser integrada
de fato. O povo brasileiro tem que ver de perto Manaus,
a maior metrópole amazônica, e Cuiabá, que foi fundada
pelos Bandeirantes no fim do século 15. O Brasil precisa
fazer esse esforço de realizar a Copa em todo o Brasil.”

Durante a visita que fez aoBRASIL ECONÔMICO, Aldo fa-
lou também sobre a sustentabilidade das obras previstas
para o evento. Ele afirma que os projetos desenvolvidos
para os estádios estão criando o que haverá demelhor no
mundo. Seu entusiasmo sugere que novas tecnologias
deixarão um legado para a reutilização de água por gran-
des empreendimentos e alternativas para o fornecimen-
to de energia elétrica. Aldo cita os estádios de Brasília e

de Curitiba como exemplos de sustentabilidade. “Essas
obras estão ganhando prêmios em todo o mundo. O prin-
cipal deles foi concedido pelo Green Building Council.”

Além da Copa, a Olimpíada do Rio de Janeiro tam-
bém está entre as prioridades atuais de Aldo Rebelo. O
ministro expõe suas previsões para os esportes olímpi-
cos de 2016, os quais devem dar até 30 medalhas para
o país, pouco menos que o dobro conquistado nos últi-
mos Jogos Olímpicos, realizados em Pequim. “Ainda
não temos uma meta, mas existe um trabalho feito em
conjunto com todas as confederações brasileiras, para
saber em quais esportes temos mais chances de con-
quistar medalhas”, diz.

Por fim, o ministro declara que está otimista com o
futebol nacional, que, em sua previsão, deve conquis-
tar a primeira medalha de ouro do Brasil no esporte já
na Olimpíada de Londres.

“Nunca tivemos um time tão maduro como este. É o
nosso momento.”

Temos problemas,
principalmente, em
telecomunicações.
Em Brasília, estava
vendo o jogo,
começou a chuviscar
e depois caiu a
imagem. Isso não
pode ocorrer na Copa

Ementrevista aoBRASIL ECONÔMICO, Aldo Rebelo afirma que não vê problemas para o Brasil abrigar o evento.
Quanto às obras, oministro diz que estão dentro do prazo previsto e que o legado será “afetivo e espiritual”
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na boca do Rio Negro, no sécu-
lo 15. A marcha do Pedro Tei-
xeira, que saiu de Cametá, no
Pará, e foi até o Equador com
mil canoas e assustou os espa-
nhóis. Fazer aquele teatro em
Manaus, que ainda é um dos 10
mais belos do mundo. No sécu-
lo 19, era preciso pegar um bar-
co, que passava pelo rio Para-
guai, cortava Assunção, Bue-
nos Aires e Montevidéu e con-
tornar a costa brasileira, para
chegar ao Rio de Janeiro vindo
de Cuiabá. Conheci um senhor
que, para estudar medicina em
1940, fazia esse caminho. Isso
era difícil e foi assim que o Bra-
sil foi construído. Temos esse
espírito de ousadia e sacrifício.

Mas elas não correm
o risco de tornarem-se
elefantes brancos?
Essas arenas não foram conce-
bidas apenas como estádios.
Em 1970, no México, foram
construídos só estádios. O Mo-
rumbi e o Maracanã são belos
estádios, mas só estádios. Eles
ficaram superados por isso.
Agora estamos construindo are-

nas multiúsos. Wembley, em
Londres, recebe apenas 10 jo-
gos por ano. Mas há casamen-
tos, restaurantes, museus, es-
pestáculos. As novas arenas
brasileiras estão sendo cons-
truídas com essa ideia. Os ad-
ministradores do Amsterdã
Arena visitaram Salvador por-
que desejam trabalhar com o
espaço. Em Brasília, onde não
há espaço para fazer um even-
to para mais de 8 mil pessoas
em local fechado, acontece o

mesmo. O estádio de Pernam-
buco é concebido em um acor-
do com a Odebrecht que se cha-
ma Cidade da Copa. Em uma
área de 200 hectares, terá uma
universidade, um conjunto re-
sidencial para 2.600 famílias,
shopping center, centro de
convenções. Creio que dessa
forma, a possibilidade de ser
um elefante branco é pequena.

Estes novos centros
também passam pela
ideia de integrar o país?
Isso é uma necessidade. Não po-
demos concentrar tudo em São
Paulo e Rio de Janeiro. Essas
são metrópoles que já atraem
por natureza turismo e servi-
ços. Elas são as portas do Bra-
sil. Mas é preciso também le-
var para outros destinos esses
eventos. Os organizadores que-
rem sair do eixo Rio-São Pau-
lo. Querem fazer convenções
um ano em Porto Alegre, outro
em Manaus, outro em Brasília e
assim por diante.Portanto, é
necessário haver infraestrutu-
ra logística e hoteleira, o que es-
tá sendo feito também.

Qual o legado que o senhor
espera deixar com a Copa?
O que o evento deixa é um lega-
do espiritual e afetivo, que as
pessoas não valorizam, mas
que eu valorizo muito. Li certo
dia um depoimento de um bar-
beiro chileno que cortou o ca-
belo do Pelé. Li também outros
de pessoas da comunidade que
hospedaram a seleção brasilei-
ra em 1962. Além de hotéis e ae-
roportos, existe esse legado.
Tratando-se apenas do legado

material, haverá uma mudan-
ça de perfil do futebol brasilei-
ro. Um novo perfil com confor-
to, segurança e qualidade dos
estádios, que hoje são muito
precários. Se criará um padrão
novo de arenas, algo que já es-
tá se impondo. O Grêmio está
fazendo uma arena que pode-
ria receber qualquer jogo da Co-
pa do Mundo, até mesmo a
abertura. O Palmeiras também
está fazendo uma bela arena. O
São Paulo já obteve a licença
da prefeitura para reformar o
Morumbi. A gestão dos clubes
levará isso em conta.

Outras áreas estão sendo
mobilizadas?
Mobilizamos a ciência do país.
Uma referência é essa iniciati-
va do Miguel Nicolelis, um ho-
mem respeitado da Neurociên-
cia, que quer fazer que uma
criança possa entrar com a Sele-
ção e dar um ponta-pé inicial.
Fui à suíça para criar a tecnolo-
gia de uma roupa especial que
possa fazer com que uma pes-
soa portadora de deficiência se-
ja capaz de dar esse chute. Isso
pode criar até um legado indus-
trial, que pode mudar todo o
mundo. O Sérgio Danilo Pena,
da UFMG (Universidade Fede-
ral de Minas Gerais), já fez pes-
quisas relacionadas a esse tema
e quer recolher amostra de san-
gue de todas as seleções, fazer
um DNA e mostrar que não exis-
te raça. Existe maior diferença
dentre uma única seleção do
que entre outras. Além disso, a
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia quer fazer um legado para
o SUS de prevenção de aciden-
tes para atividade física, que po-
de atingir o aposentado e tam-
bém um atleta de alto rendi-
mento. Estamos ajudando a rea-
lizar os congressos para deixar
um legado para a saúde públi-
ca. E tem o perfil turístico das
cidades que receberão a Copa,
que será modificado pela inten-
sa exposição que a Copa dará.

Em tempos de Rio+20, como
o sr. vê a sustentabilidade dos
novos projetos?
Nossas obras estão ganhando
prêmios, como o projeto de Bra-
sília que ganhou o principal prê-
mio da área, concedido pelo
Green Building Council. No Para-
ná, o projeto da Arena da Baixa-
da prevê que toda a energia utili-
zada será produzida pelo pró-
prio estádio, com o uso de pla-
cas solares. A Copel (Compa-
nhia Paranaense de Energia) for-
neceu gratuitamente os equipa-
mentos e a instalação em função
de um acordo que haverá a res-
peito de sobras de energia. A Co-
pel recebe toda a energia produ-
zida e devolve o necessário para
o estádio. O excedente é comer-
cializado como se tivesse sido
produzido em uma usina dela.

Murillo Constantino

“ “Aeroportos estão
resolvidos. O de
Recife, por exemplo,
terá o dobro de
capacidade do que
a demanda prevista
para o evento.
O de São Paulo terá,
em 2015, 60 milhões
de passageiros

Se me diz que é difícil
construir um estádio
em Manaus, digo
que difícil foi fazer
Manaus. Há 40 anos,
o Exército encontrou,
perto da Cabeça
do Cachorro, um
marco português de
1500 e sei lá quanto

Rebelo: “Oqueoevento (aCopa)deixaráéumlegadoespiritualeafetivo, queaspessoasnãovalorizam,masqueeuvalorizomuito”

 Segunda-feira, 25 de junho, 2012 Brasil Econômico 5



O sr. tem um exemplo
desse tipo de acordo?
Foi muito inteligente o acordo
que o Mário Celso Petraglia,
presidente do Atlético Para-
naense, conseguiu formatar. Es-
se é ummodelo que se pode ser
utilizado por instituições priva-
das, como indústrias, hospitais
e escolas. Um modelo de apro-
veitamento alternativo que
traz benefícios para todos os
setores. Em Brasília, a arena
desenvolverá um novo siste-
ma de reciclagem de resíduos.
São projetos que trazem consi-
go a possibilidade de transfe-
rência de tecnologia e de mo-
delos para qualquer empreen-
dimento. Isso vai servir de re-
ferência também para as em-
presas que farão a Copa na Rús-
sia, em 2018, e no Catar, em
2022. Até mesmo a grama que
será utilizada nos campos pos-
sui um projeto específico. A
Unesp (Universidade Estadual
Paulista), em Botucatu, pesqui-
sa novas tecnologias para me-
lhorar o sistema de drenagem
dos gramados. A própria Fifa
reconheceu que os estádios es-
tão sendo construídos com o
que há de melhor.

Tempos atrás, o Ronaldo
afirmou que gostaria de
assumir o Ministério do
Esporte. Ele já está pronto?
O Ronaldo tem todas as quali-
dades para assumir o ministé-
rio do Esporte, além de outras
funções correlatas. É uma pes-
soa séria, com virtudes espiri-
tuais. Considero-o uma pessoa
generosa, do bem. Ele já possui
certa experiência profissional,
a qual adquiriu trabalhando no
mercado relacionado ao espor-
te. Tem espírito público, sem-
pre coopera com o interesse co-
mum. Ele já teria condições de
assumir o ministério hoje.

Após a Copa, teremos apenas
dois anos para a Olimpíada.
Como vê nosso desempenho
nos esportes olímpicos?
Já melhoramos a nossa política e
nossos instrumentos para desen-
volver o esporte de alto rendi-
mento.Nosúltimos 10 anos, cria-
mos a Lei Agnelo Piva, que criou
um financiamento para o espor-
te e aumentou os repasses de re-
cursos para o Comitê Olímpico
Brasileiro e para as confedera-
ções.A lei de incentivo ao espor-
te significou uma grande renún-
cia fiscal, que beneficioumuito a
prática esportiva. Tem aconteci-
do uma evolução dos recursos
destinados aos clubes, comooPi-
nheiros, em São Paulo, o Minas
Tênis Clube. Isso já melhorou

nosso desempenho, como vimos
emPequim, em2008, eno espor-
teparaolímpico.Criamosumpla-
no de medalhas, para que o Bra-
sil tenha em 2016, não apenas a
celebração da Olimpíada, mas
que no quadro de medalhas faça
um papel coerente com a posi-
ção de país sede. Em todos os es-
tados, vamos construir equipa-
mentos que serão o legado deste
grande evento. A Olimpíada não
será apenas da cidade do Rio de
Janeiro, mas de todo o Brasil.

Como será a distribuição
destes equipamentos?
Vamos distribuir os equipamen-
tos por afinidade. EmPiaui, exis-
te um dos polos de Badminton
no país. O boxe tem em Salva-

dor e em Belém centros de trei-
namento importantes, com
uma estrutura já pronta que va-
mos melhorá-las. Algo seme-
lhante será feito com o Centro
Olímpico de Manaus. Em todos
os esportes faremos isso.

Este plano de medalhas já
possui uma meta para 2016?
Terá, aindanão tem,masnãode-
pendedonossodesempenhoago-
ra na Olimpíada de Londres. É
um trabalho muito detalhado e
feito com cada confederação.
Por exemplo, sabemos que são
18medalhas emdisputanohipis-
mo, um esporte que o Brasil tem
certa presença. Fazemos um tra-
balho com a confederação para
saber quais são os centros de ex-

celências, quais são os atletas
com potencial de conquistar
uma medalha e como está sendo
desenvolvido o esporte em ou-
tros países, como na Argentina.
Entre nossos atletas com poten-
cial, avaliamos suaprofissão, car-
gade treino, se éprecisoumaBol-
saAtleta para que elepossa traba-
lharmenose treinarmais. Isso es-
tá sendo feitoemtodas asmodali-
dadepeloComitêOlímpicoBrasi-
leiro em parceria com oministé-
rio e as Forças Armadas.

Na área social. O que está
sendo feito em relação a isso?
O esporte representa a integra-
ção, principalmente por meio
da escola. O esporte de base, de-
senvolvido na escola é o princi-
pal fundamento do alto rendi-
mento. Vemos modelos de ou-
tros países, como o cubano e o
americano, modelos opostos,
mas que possuem sua base na es-
cola. Por isso nós e o Ministério
da Educação trabalhamos em
conjunto. Dizem que na escola
não há competição entre as
crianças, que existe apenas o la-
zer. Mas as duas disciplinas não
são excludentes. Pode-se fazer
da educação física uma competi-
ção, que criará valor para o alto
rendimento. Queremos fazer
uma política nacional com base
no aprendizado esportivo forne-
cido pela escola.

Ministro, será que neste ano sai
a tão sonhada medalha de ouro
para o futebol brasileiro?
Imagino que para o futebol mas-
culino este é o melhor momen-
to para o Brasil. Temos osmelho-
res atletas no mundo em idade
olímpica. Meias, atacantes, za-
gueiros. Neymar, Lucas, Da-
mião, Oscar, Ganso. Todos ama-
durecidos, titulares, e que já jo-
garam torneios importantes. É
nossa chance é grande. ■

Bob Wolfenson

Rodrigo Buendia/AFP

“

“

O Ronaldo tem todas
as qualidades para
assumir o Ministério
do Esporte e outras
funções. Uma pessoa
séria, generosa, do
bem. E tem certa
experiência
profissional. Tem
espírito público,
cooperando com o
interesse comum.
Ele já teria condições
hoje de assumir
o ministério

Temos os melhores
atletas no mundo
em idade olímpica.
Meias, atacantes,
zagueiros. Neymar,
Lucas, Damião,
Oscar, Ganso.
Todos amadurecidos,
titulares, e que já
jogaram torneios
importantes. Nossa
chance é grande (na
Olimpíada de 2012)
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