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Dentro de campo, a vitória do Brasil na Copa 
das Confederações acalentou a torcida verde e 
amarela e, tal como uma saborosa prévia, dei
xou mais vibrante a expectativa para a Copa 

do Mundo do ano que vem. Muito além dos placa
res, porém, ainda não estamos com a bola toda. Fa
lhas estruturais em estádios e na própria organização 
do evento serviram de base para possíveis melhorias a 
serem realizadas até o Mundial. "Após anos de plane
jamento, a Copa das Confederações foi sem dúvida o 
primeiro teste para nós, organizadores", afirma Jérôme

Valcke, secretário-geral da Fifa. "O torneio funcionou 
de forma bem-sucedida, mas com algumas dificulda
des e deficiências."

A primeira medida da Fifa após o torneio foi rea
lizar um seminário detalhado com a participação dos 
representantes das 12 cidades-sede. No encontro, um 
relatório foi apresentado e os alertas, exibidos. Itens 
como mobilidade urbana, acesso às arenas, atendi
mento de hospitais, segurança e acomodação de hotéis 
receberam avaliações. Para os organizadores, a Copa 
das Confederações registrou sucesso, mas explicitou
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pontos que podem ser reposicio- 
nados em outras sedes.

A partir do primeiro seminário, 
a Fifa, o comitê organizador, as 
cidades-sede e o governo federal 
decidiram realizar encontros men
sais de diálogo para tentar suprir 
todos os percalços. "Esse alinha
mento é necessário, já que o País 
deve manter um padrão e prepa
rar suas sedes com muita atenção 
para evitar erros durante a Copa", 
salienta Valcke.

Paralelamente a essas reuniões, 
a Fifa, em conjunto com os repre
sentantes brasileiros, realizará três 
treinamentos para operadores sobre 
a gestão sustentável dos estádios. 
O principal foco são, de fato, os 
12 complexos, dentro de um moni
toramento mais firme das seis are
nas ainda em construção. Está pre
vista também a instalação de uma 
infraestrutura complementar de tec
nologia da informação, telecomu
nicações e transmissão de rádio e 
TV no início de 2014. Os eventos 
e jogos realizados em cada arena 

— tanto partidas normais do Cam
peonato Brasileiro como outros tor
neios - serão cruciais para testar as 
instalações. Transportes públicos 
e o grau de formação dos super
visores de segurança e voluntários 
durante eventos reais também se
rão avaliados.

Para o ministro do Esporte, Aldo 
Rebelo, a principal lição oriunda 
da Copa das Confederações é a 
necessidade do cumprimento do 
cronograma, do calendário. De 
acordo com ele, as obras dos es
tádios, quando atrasam, compro
metem os eventos que antecedem 
o torneio. Isso implica problemas 
de eficiência, segurança, acessibi
lidade, reconhecimento dos locais,

segurança e mobilidade. "Temos 
que cuidar para melhorar a en
trega dos estádios, dos seis res
tantes. Assim, quem sabe, o nosso 
desempenho em 2014 como or
ganização seja até melhor", relata. 
O ministro também apontou como 
falhas no evento os preços de ali
mentos e bebidas nos estádios (a 
água custou 6 reais, a cerveja, 12 
reais, e o cachorro-quente, 8 reais). 

"Está caro. Não só nos estádios, mas 
também nos aeroportos. Isso tem 
relação com o custo que os con
cessionários pagam para usar as 
instalações. Isso acaba sendo re
passado ao consumidor. E uma 
questão que nós temos que resol
ver", declarou. Agora é torcer, mas 
para que a Copa não saia caro para 
os brasileiros. 
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Caixa de texto
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 41, p. 100-102, 2013. 




