


O ESTÁDIO JOÃO HAVELANGE, O
ENGENHÃO, LOCALIZADO NO ENGENHO
DE DENTRO (À ESQ.), E O COMPLEXO
ESPORTIVO DO AUTÓDROMO
(ACIMA), EM JACAREPAGUÁ, AMBOS
CONSTRUÍDOS PARA OS JOGOS

ANDERSON GURGEL, DO RIO DE JANEIRO

Durante o mês de julho,
o Rio de Janeiro será
palco da 15* edição dos

Jogos Pan-Americanos, versão
hemisféríca das Olimpíadas. A
expectativa é de que a cidade
esteja em festa e receba mais
de 700 mil turistas. O Comitê
Organizador do evento (CO-
Rio) espera também que as
arquibancadas fiquem cheias e
que os atletas brasileiros con-
quistem perto de 150 medalhas
nas 42 modalidades em disputa.
Contudo, a questão que fica é:
como avaliar o desempenho do
Brasil no quesito fosse a gestão
administrativa? Infelizmente
o pódio não estaria garantido
- pelo menos é assim que avalia
grande parte dos analistas que
estão acompanhando a organi-
zação da competição.

O reverso da medalha, no que diz
respeito ao Pan carioca, é que o projeto
original previa gastos de R$ 720 milhões
na construção de locais de competição,
mas a organização já elevou os gastos
para acima dos R$ 3 bilhões. No mer-
cado já se especula que o balanço final
possa trazer cifras de cerca de sete
vezes o valor inicial. "O que parece ter
acontecido nos Jogos Pan-Americanos
é que as verbas previstas não foram
dimensionadas em função de projetos
bem detalhados, mas, sim, de conceitos,
planos, idéias", comenta Leonardo Viegas,
sócio-fundador do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC). Ele
ressalta que situações como essa são "o
caldo de cultura perfeito para a perda
de controle dos recursos, o apelo para
verbas adicionais, os aditivos contratuais,
os preços abusivos devido a contratos
emergenciais e, como conseqüência, o
risco de corrupção".

Muitos especialistas em gestão
esportiva concordam. Arnir Somo-
ggi, consultor de negócios do esporte
associado à Casuais Auditores, por
exemplo, comenta: "Sabemos que os
turistas e a mídia vão levar a imagem
do País para o exterior, mas isso não
pode ser feito a qualquer custo". No
comparativo com o PIB fluminense,
que em 2006 foi de R$ 300 bilhões, o
custo do evento já representa mais de
1%, "Os Jogos teriam de movimentar
cerca de 1% do PIB local para empatar
com os gastos realizados", avalia. Ele
lembra que, na média global, 0,5% do
PIB é o retorno que se costuma alcançar
em megaeventos esportivos.

Mesmo representantes do CO-Rio não
escondem que houve atrasos e aumento
dos custos das obras, Na defesa do pro-
jeto Pan, Celso Schvartzer, diretor de
planejamento do Rio 2007, argumenta
que, em eventos desse porte, "sempre
há um gap entre o que se planeja e o
que está acontecendo". Segundo ele, a
organização enfrentou dificuldades, e
a análise do trabalho precisa levar em



PARAVIEGAS, DO IBGC
FALTOU DETALHAR
OS PLANOS

conta os resultados durante o evento e
depois dele. "Um exemplo de coisas que
fogem ao controle foi a desistência do
consórcio privado Rio Sport Plaza (en-
cabeçado pela construtora Odebrecht),
que tinha assumido os investimentos no
Complexo do Autódromo. Com a saída
deles, as entidades públicas tiveram
de assumir mais custos
para garantir a realização
do Pan, ultrapassando as
previsões iniciais."

José Antônio Barros
Alves, coordenador da FGV
Consulting e um dos repre-
sentantes dessa empresa
na consultoria ao CO-Rio,
também não nega que houve
problemas durante a organi-
zação. Para ele, contudo, é
importante levar em conta o
que o Brasil ganha com esse
processo. "Houve uma grande mobilização
para encontrar saídas para a realização do
evento", afirma. Em sua opinião, os gestores
erraram também ao se basear totalmente
em consultorias e projetos internacionais,
''Esqueceram de levar em conta o jeito e
a cultura do brasileiro."

Gestão moderna
A polarização dos argumentos entre

defensores e críticos da gestão do Pan
acompanha grande parte do processo de
preparação dos Jogos, Dentro disso é que
se buscam conceitos modernos de gestão
para iluminar o debate e fazer desse case
uma boa oportunidade para um salto na
profissionalização do esporte nacional.
Um caminho é a adoção de conceitos de
melhores práticas, criados pelas teorias
da governança corporativa, um conjunto
de práticas que visa a fazer com que os
processos das empresas sejam transpa-
rentes e confiáveis.

Para chegar a esse ciclo virtuoso, a
gestão precisa adotar quatro ferramentas.
A primeira delas é transparência. "As
contas deveriam ser mais transparentes,
acessíveis a todos os contribuintes, que

são como investidores desse projeto", fala
Oliver Seitz, pesquisador de Indústria
do Esporte da Universidade de Liver-
pool, na Grã-Bretanha. Ele lembra que
as contas do Pan foram aumentando,
mas as explicações para os aumentos
nunca foram precisas. "Além disso,
falta eficiência ao projeto do Pan, pois

não se buscou maximizar
os resultados com redução
de recursos nem se seguiu o
cronograma adotado."

O segundo ponto para
um novo patamar de gestão
envolve uma nova política de
prestação de contas. Nesse
caso, o que se discute é a
atitude do administrador de
dar satisfação aos associa-
dos. "A partir do momento
em que o País se propõe a
realizar um evento como o

Pan, tem de assumir um compromisso de
cumprir o plano proposto e o orçamento
apresentado", destaca Luiz Felipe San-
toro, presidente do Instituto Brasileiro de
Direito Desportivo (IBDD). Para ele, há
muitas questões que o CO-Rio ainda não
respondeu. Por exemplo, o porquê de o
orçamento original ter sido tão inferior
ao custo real.

O terceiro passo fundamental para
as melhores práticas passa pela eqüi-
dade, item que se refere à tentativa de
evitar que haja privilégios para alguns
em detrimento de outros. Isso tem a
ver com o compromisso público de
promover a igualdade de direitos e
oportunidades a fornecedores, parceiros
e outros interessados. Eduardo Najjar,
da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), de São Paulo,
questiona a falta de oportunidade para
entidades especializadas participarem
do comitê gestor dos Jogos: "Não en-
tendo por que uma entidade ligada aos
profissionais de engenharia civil, por
exemplo, não fiscalizou a construção
do Estádio João Havelange. Isso teria
ajudado a reduzir custos."

Por fim, o quarto tópico é a respon-
sabilidade corporativa. Nesse ponto, as
melhores práticas devem estar alinhadas
com o compromisso social. Lamartine
DaCosta, membro da Comitê Cientifico
do Comitê Olímpico Internacional (COI)
e da Universidade Gama Filho, do Rio de
Janeiro, lembra que os grandes eventos
são projetos bilionários, que requer
uma estratégia rígida. "É fundamental
que alguma coisa fique para além dos
15 dias de competição e o desafio que
cabe agora é entender o que o Pan pode
deixar de legado", afirma. Geração de
empregos e negócios, além de aumento
do turismo, são importantes, mas tam-
bém o é o atrelamento desse projeto a
políticas públicas e de inclusão social.
Idéias como a de agregar ao Rio 2007
a proposta de despoluição da Baía de
Guanabara foram abandonadas ao
longo do processo.

Em resposta às críticas sobre trans-
parência, Alves, da FGV Consulting, re-
bate lembrando que "não há evento tão
controlado quanto o Pan". Segundo ele,
"a FGV e a Fundação Instituto de Admi-
nistração da USP (FIA-USP) criaram um
sistema que controla todos os contratos
com fornecedores e todas as irregulari-
dades são encaminhadas ao CO-Rio e ao
Tribunal de Contas da União". Sobre o
legado, ele defende ainda que a polêmica
sobre a gestão do Pan polui a percepção
dos benefícios que os Jogos trarão para o
País, tais como o novo patamar conquis-
tado no marketing esportivo e na infra-
estrutura criada, com arenas como a do
Velódromo, exemplar único na América
do Sul. "O Rio 2007 está mostrando que
temos capacidade de organizar grandes
eventos e que estamos aprendendo com
os erros cometidos". Tendo já no hori-
zonte a perspectiva de sediar a Copa do
Mundo de 2014, um amplo mapeamento
sobre os acertos e os erros dos Jogos Pan-
Americanos carioca pode ajudar o Brasil
a conquistar muito mais que medalhas
e títulos em futuras disputas esportivas
de padrão internacional. •
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