
lOquemais impressionou o senhor
nesses primeiros dias da Copa das
Confederações?
O que mais me impressiona são a
qualidade dos estádios e o apoio da
torcida. Tivemos 20 mil pessoas em
Belo Horizonte para ver um jogo do
Taiti, que não é uma força do futebol.
E 99% deles torceram pelo Taiti. Já es-
tive em três estádios, e o de Belo Hori-
zonte privilegia o uso da energia solar.
É um avanço, um legado. A qualidade
do futebol jogado tambémme alegra.

lFoi surpresa para o senhormais de
70 mil pessoas no Maracanã gritan-
do os nomes de Pirlo e Balotelli,
quando se sabe que 76% dos ingres-
sos foram comprados por cariocas?
Isso só confirma que os brasileiros
amam e conhecem o futebol. O pri-
meiro tempodaquele Itália 2 x 1Méxi-
co foi disputado em altíssima intensi-
dade. O público ficou feliz, e eu tam-
bém de ver aquele espetáculo.

l No que o Brasil tem de melhorar
para a Copa do Mundo do próximo
ano em termos de organização?
Penso que precisamos melhorar os
processos de venda de ingressos e de
entrega dos tíquetes ao público antes
dos jogos. Eu, pessoalmente, conversei
com pessoas que tiveram de esperar
muito para apanhar os ingressos. Te-
nho conhecimento também de proble-
mas de transporte, e sei que o Comitê
Organizador Local (COL) e a Fifa vão
precisar se reunir com as autoridades,
ao fim da Copa das Confederações, pa-
ra solucionar isso, pensando no próxi-
mo ano. Você nunca atinge a perfeição,
mas é preciso corrigir. Transporte e in-
gressos têm demelhorar.

lO senhor está preocupado com as
manifestações violentas em cidades
brasileiras?
OBrasil é umpaís que preza a liberda-
de. Eu posso entender que as pessoas
não estão felizes. Mas o futebol está
aqui para unir as pessoas, para cons-

truir pontes, para trazer emoções e es-
perança. O Brasil nos pediu para sediar
a Copa doMundo. Nós não impusemos
a Copa do Mundo ao Brasil. É evidente
que foi preciso construir estádios, que
não são a única coisa da Copa doMun-
do: há estradas, hotéis, aeroportos e
itens que ficam como legado. Jantei se-
gunda-feira com o ministro do Esporte
(Aldo Rebelo). É um assunto do gover-
no do Brasil e dos governos dos esta-
dos. Cabe a eles resolver.

lE sobre as vaias que o senhor rece-
beu sábado, em Brasília?
Eu pedi respeito a uma chefe de Estado
(a presidente Dilma Rousseff ). Não é
bonito vaiar um chefe de Estado num
estádio. Se a pessoa quer vaiar o presi-
dente da Fifa, tudo bem, nãome impor-
to. O presidente da Fifa está acostuma-
do com quem gosta e com quem não
gosta dele.

lOsenhor está satisfeito como traba-
lho doCOL-2014? É verdade que o se-
nhor preferia Ronaldo em vez do pre-
sidente José Maria Marin à frente do
COL-2014?
Não estou envolvido comodia a dia. Eu
e a presidente Dilma Rousseff acorda-
mos que ela delegaria ao ministro Aldo
Rebelo a condução do processo, assim
como eu deleguei ao secretário-geral
da Fifa, JérômeValcke, o trabalhodiário
de organização. Não estou diretamente
envolvido com o COL-2014, mas tenho
lido os informes e relatórios, e noto que
Ricardo Trade (diretor-executivo) é um
homemmuito forte e competente.

l Semana passada, o jornal inglês
“TheGuardian” publicou uma entre-
vista com o prefeito do Rio, Eduardo
Paes, em que ele disse que “a Copa

do Mundo nada tem a ver com
legado; que a Fifa não se impor-
ta com o que acontece com a ci-
dade, mas o Comitê Olímpico In-
ternacional (COI), sim; e que, pa-
ra a Fifa, só importa como está o
campo de jogo”. O que o senhor
achou disso?
Conheço o prefeito. Com razão, ele de-
fende as Olimpíadas no Rio, porque é o
prefeito. Eu também sou um integrante
olímpico do COI. Mas o legado do fute-
bol é muito mais longo do que o das
Olimpíadas. As Olimpíadas vêm para
uma cidade, duram 18 dias, sendo 16
de competição, e vão embora. Onde es-
tá o legado? No futebol, o legado é do
país inteiro. O futebol envolve o país in-
teiro. O país melhora aeroportos, ho-
téis, estradas, telecomunicações, pro-
gramas de sustentabilidade. Há progra-
mas de desenvolvimento, como o Fu-
tebol para a Esperança. As Olimpí-
adas duram menos, um período
muito curto e com muitos es-
portes. Você não sabe direito
o que ver.

l Na última segunda-
feira, durante um se-
minário no Rio, o se-
cretário-geral Jérô-
me Valcke pratica-
mente lançou o no-
me de Joseph Blatter
a mais uma reelei-
ção, emmaio de 2015.
O senhor vai mesmo se
candidatar novamente?
Primeiro de tudo: estou planejando
terminar este mandato. Você sabe
que nós fizemos reformas. E reforma
significa renovação. Eu tenho que en-
tregar esta Copa doMundo. Depois de
2014, haverá um dia em que vou ter
que parar. Se você não para, alguém
pode vir e dizer para você parar. Vou
fazer meu trabalho até 2015. Depois,
nós vamos ver.

lÉ questão de idade?
Não se trata de umaquestão de idade. É
questão de energia, de ter motivação
todos os dias para continuar trabalhan-
do. Um dia vou ter que parar. l

Em entrevista ao GLOBO, no segundo andar
do hotel que serve de quartel-general da Copa das
Confederações, o presidente da Fifa não escondeu o
jogo. Falou do que mais gostou até agora, mas admitiu

que a entidade, o COL-2014 e o governo precisam
melhorar itens como transporte e entrega de ingressos
para a Copa de 2014. O suíço de 77 anos disse confiar
no governo para lidar com as manifestações.

Joseph Blatter
ENTREVISTA

“O Brasil nos pediu para
sediar a Copa do Mundo.
Nós não impusemos a
Copa do Mundo ao Brasil”
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‘TRANSPORTE
E INGRESSOS TÊM
DE MELHORAR’
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Quiz mostra que até quem
acompanha futebol tem

dúvidas sobre a competição

ARQUIVO PESSOAL

Lazer. Lydia e a família no Maracanã

Os 6 a 1 daNigéria sobre o Tai-
ti, na segunda-feira, marca-
ram o fim da primeira rodada
da Copa das Confederações.
Mesmo com o evento aconte-
cendo em nosso quintal, e já a
caminho da segunda rodada,

ainda tem muito brasileiro
perdido sobre suas regras, ob-
jetivos e premiações. O GLO-
BO promoveu um quiz básico
entre artistas e anônimos —
com diferentes níveis de inte-
resse por futebol — e esclare-
ce as principais dúvidas.
A primeira delas: afinal, para

que serve a Copa das Confede-
rações? Quem vence ganha o
quê? Lydia Ferreira, economis-
ta carioca que vive em São
Paulo e está noRio coma famí-
lia para assistir aos jogos no

Maracanã, tem uma teoria.
— Quem ganha garante uma

vaga para a Copa doMundo—
chuta Lydia, mas para fora.
Fabio Porchat, humorista e

vascaíno apaixonado por fute-
bol, emenda de primeira.
— A Copa das Confedera-

ções acontece umano antes da
Copa do Mundo, no país-sede.
É a maneira que a Fifa tem de
fazer um teste para ver se o pa-
ís tem condição de receber o
Mundial — esclarece.
Não tem, portanto, nada a ver

comvaga naCopa, que deve ser
conquistada nas eliminatórias
dentro de cada continente. Di-
gão, guitarrista e vocalista da
bandaRaimundos, fala dos par-
ticipantes do torneio. E sente
falta de um velho rival:
—Tem Itália, Brasil... Ué, não

tem Argentina? Por quê?

SEM ARGENTINA E ALEMANHA
Não, desta vez, não temArgen-
tina nem Alemanha. São oito
concorrentes: Brasil, Itália, Es-
panha, Taiti, Nigéria, México,
Japão e Uruguai.
— Taiti é campeão da Ocea-

nia; Uruguai, da América do
Sul; Japão, da Ásia; México, da
América Central; Nigéria, da
África. A Itália não ganhou na-
da... O que ela está fazendo
aqui? — indaga Porchat.
O GLOBO explica: o torneio

reúne os campeões de cada
uma das seis confederações,
não necessariamente dos seus
continentes de origem (a Aus-
trália, por exemplo, disputa pe-
la Ásia). Além deles, o dono da
casa (Brasil) e o atual campeão
do mundo (Espanha). Como os
espanhóis são também campe-
ões daEuropa, veio a vice, Itália.
E quantas vezes o Brasil já

ganhou aCopa das Confedera-
ções? Para a economista Lydia,
jamais. Bruno Zambrotti, fla-
menguista que tem reunido
em seu bar, em Niterói, torce-
dores a cada jogo do torneio,
acerta no ângulo.
— Três vezes, e é o atual

campeão. Vencemos em 2009,
na África do Sul; em 2005, na
Alemanha; e em 1997, na Ará-
bia Saudita — ensina o empre-
sário, bom de memória. l

Copa das Confederações, o
torneio que poucos conhecem
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 jun. 2013, Esportes, p. 7.




