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Notícia anterior Próxima notícia

O que as Olimpíadas não foram
Sábado comemoramos um ano da abertura dos mais do que bem-sucedidos Jogos Olímpicos do Rio. Seria,

em tempos normais, o momento de celebrarmos o grande evento e o enorme legado. Infelizmente, a crise
política e econômica nos últimos três anos ofusca as conquistas olímpicas e, pior, faz com que os Jogos sejam,
em certa medida, responsabilizados pelos problemas atuais do Rio.

Ao invés de discorrer sobre as conquistas, não me resta alternativa a não ser tentar mostrar aquilo em que
os Jogos não tiveram qualquer influência. Antes de mais nada, é importante destacar que a Olimpíada não foi
trazida com o objetivo de resolver todas as mazelas. O que dissemos é que representariam enorme
oportunidade para transformações esperadas há décadas. E foi o que aconteceu. Achar que tudo seria
resolvido com os Jogos é ingenuidade ou má-fé.

O Estado do Rio não quebrou por causa das Olimpíadas! Já às vésperas dos Jogos, o governo estadual
passava por grave crise financeira. Fizemos uma coletiva de imprensa mostrando as poucas responsabilidades
do estado na Olimpíada. O estado não construiu nenhum estádio. Não custa lembrar que a reconstrução do
Maracanã se deu para a Copa. Para se ter uma ideia, na Matriz de Responsabilidades (equipamentos
olímpicos), a prefeitura foi responsável pela execução de R$ 6,5 bilhões; o governo federal, R$ 499 milhões; o
estado, R$ 7,6 milhões.

O desemprego na cidade foi minimizado pelos Jogos. Enquanto o Brasil mergulhava numa crise profunda a
partir de 2014, o Rio passou por ela nos anos de 2015 e 2016 com resultados muito positivos. A crise do
mercado imobiliário não foi causada pela Olimpíada. Uma das maiores críticas é o fato de a Vila dos Atletas —
totalmente privada — só ter vendido 7% das unidades. Ora, basta olhar a degradação do mercado imobiliário
na cidade nos últimos anos para ver que essa situação nada tem que ver com os Jogos, e sim com a crise. Para
se ter uma ideia, houve, em 2015, comparando com 2014 e em unidades vendidas, uma queda de 15%. O
mesmo aconteceu em 2016, comparando com 2015, com queda de 7%.E o primeiro trimestre de 2017 já
apresentou uma redução de 10%, se comparado três primeiros meses de 2016.

As obras não foram superfaturadas. Ao contrário do senso comum, as “entregas” da chamada Matriz de
Responsabilidades das Olimpíadas não saíram mais caras do que o previsto — e aqui falo em relação às obras
que eram de responsabilidade da prefeitura. Ao contrário, ali foi inaugurado um novo modelo de transparência
nas informações à sociedade. Sempre se soube, através de documentos públicos, quanto deveria ser gasto em
cada intervenção, qual era o prazo e de que forma se davam as contratações. Essas talvez tenham sido as
obras mais vigiadas da história brasileira: grupos especiais de acompanhamento foram montados pelos
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diferentes tribunais de contas, pelas diferentes controladorias, pelos diferentes níveis de governo e pelos
diferentes ministérios públicos.

Fora isso, a cada seis meses eram informadas as variações das Matriz de Responsabilidades e da Matriz de
Legado. As obras não foram todas envolvidas em escândalos! Ao contrário — e aqui falo pela prefeitura mais
uma vez —, ao longo do tempo e do processo de construção dos equipamentos e das obras de legado, todas as
informações foram dadas aos órgãos de controle e à sociedade. A única obra que teve problemas — das
realizadas pela prefeitura — foi a do Parque de Deodoro, em que a atuação rápida e ágil do Ministério Público
Federal e da Controladoria-Geral da União impediu que fossem pagos recursos à empreiteira quando houve
suspeita de fraude num item. Caso o desvio se confirme, os recursos foram bloqueados e não serão pagos à
empreiteira.

Aliás, fez-se mais do que foi prometido durante o processo de candidatura. Para ser mais exato, previam-se
17 “entregas” em “legado” para a cidade. Entregamos 27 projetos.

A dívida do Rio não cresceu, como tenta alardear o atual prefeito. Ao contrario, de dezembro 2008 a
dezembro de 2016, diminuiu em números absolutos (de R$ 14,6 bi para R$ 11,8 bi — corrigidos pelo IPCA) e
também na proporção das despesas sobre o orçamento executado (de 8,4% em 2008 para 2,9% em 2016). É
de se destacar ainda que nenhum dos financiamentos contraídos pela prefeitura foi para erguer estádios. Todos
os construídos já estão quitados, e a população não terá que ficar pagando por eles. Tampouco as Olimpíadas
retiraram recurso da saúde e da educação.

É possível fazer tudo, desde que o dinheiro seja bem manejado. Uma comparação simples: a prefeitura
investiu R$ 700 milhões em estádios. No mesmo período, gastamos R$ 35 bilhões em educação e R$ 29,5
bilhões em saúde. Ou seja, o valor destinado às arenas foi cerca de 1% da quantia para saúde e educação no
mesmo período. Não custa lembrar que, apesar de termos sido responsáveis por mais de 90% das entregas e
por cerca de 70% do custo, os Jogos não nos impediram de — em pleno ano olímpico — assumirmos dois
hospitais estaduais, as bibliotecas-parque e emprestar recursos ao estado. Muito menos impossibilitaram a
expansão da rede de saúde (oito novos hospitais no período, além de 115 clínicas da família e 14 UPAs) e da
rede escolar (mais de 200 escolas novas).

O poder público não gastou bilhões! As Olimpíadas foram um exemplo na aplicação de recursos privados na
construção dos equipamentos. A Vila dos Atletas foi toda privada, pela primeira vez tivemos um Parque
Olímpico feito por PPP, o campo de golfe foi todo feito com recursos privados. Em equipamentos
essencialmente olímpicos, gastamos cerca de R$ 7 bilhões. Desse total, cerca de R$ 4 bilhões vieram da
iniciativa privada. No caso da prefeitura, 85,64% dos recursos vieram do setor privado. O que se gastou de
recursos públicos na construção de todos os estádios no Rio foi menos do que Londres investiu em seu Estádio
Olímpico (cerca de R$ 3,5 bilhões).

O que foram as Olimpíadas do Rio? As mais baratas da história, com a maior quantidade de recursos
privados, ninguém morrendo de zika, nenhum atleta ou visitante assassinado; o transito não ficou caótico, as
pessoas não morreram contaminadas por bactérias nas praias. E estão aí o Porto Maravilha, a TransOeste, a
Transcarioca, a TransOlímpica, os piscinões da Praça da Bandeira, o VLT… Erros aconteceram, algo normal num
evento dessa magnitude. O legado dos equipamentos esportivos ainda é um desafio. Consolidar aquilo que
estava previsto já seria difícil em tempos normais; é ainda mais em tempos de crise. Isso exigirá cobrança,
disciplina e despolitização daquilo que foi conquistado pela cidade. Definitivamente, os Jogos foram uma
grande conquista!
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