
 

Rio-2016 pode custar mais de R$ 11 bilhões aos cofres públicos 
 
Se o Rio de Janeiro for escolhido para receber os Jogos Olímpicos de 2016, a conta a ser paga 
pelos governos federal, estadual e municipal com despesas assumidas especificamente para o 
evento pode chegar a R$ 11,2 bilhões, de acordo com dados inseridos pela candidatura carioca 
no dossiê entregue ao Comitê Olímpico Internacional nesta semana. 
 
No documento, o Rio distingue, como determina o COI, dois tipos de orçamento: um, o do 
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Cojo), estimado em R$ 5,6 bilhões (US$ 2,8 
bilhões), e o outro, denominado "não Cojo", que "será gerido pela autoridade olímpica, um 
orgão criado e gerido pelos três níveis governamentais", conforme explicou o presidente do 
COB, Carlos Artur Nuzman, durante a apresentação desta sexta. Esse orçamento não Cojo 
prevê gastos de R$ 23,2 bilhões. Ou seja, o orçamento total da candidatura do Rio é de R$ 
28,8 bilhões. 
 
Dos R$ 5,6 bilhões que serão manipulados pelo Comitê Organizador, o comitê pretende 
amealhar R$ 1,38 bi (US$ 692 milhões) em subsídios de cada uma das três esferas 
governamentais (governo federal, Estado do Rio e prefeitura do município), que contribuiriam, 
cada uma, com R$ 461 milhões. 
 
Das três candidaturas rivais do Rio, duas já divulgaram seus dossiês: nem Tóquio (Japão) nem 
Madri (Espanha) incluíram qualquer subvenção governamental no orçamento de seus comitês 
organizadores, ou seja, na linha orçamentária onde o Rio inseriu R$ 461 milhões do governo 
federal, R$ 461 milhões do governo estadual e R$ 461 milhões do governo municipal, tanto 
Tóquio quanto Madri imprimiram meros traços. Chicago (EUA), por ora, não divulgou seu 
dossiê. 
 
O segundo orçamento é composto pelos gastos efetivados com obras e melhorias na cidade do 
Rio de Janeiro, o que inclui projetos do PAC, programa que é a principal bandeira do governo 
Lula. Aos R$ 15,8 bilhões previstos para essas obras no Rio de Janeiro, a existência dos Jogos 
acabará por somar outros R$ 7,4 bilhões para que os projetos sejam ampliados ou adaptados 
para atender aos interesses olímpicos. Somente em segurança, por exemplo, a realização dos 
Jogos implicará em custos extras de R$ 1,6 bilhão. 
 
De acordo com o dossiê Rio-2016, esses R$ 23,2 bilhões serão gastos assumidos pelas três 
esferas de governo ou pela iniciativa privada, ou seja, não necessariamente serão bancados 
integralmente por dinheiro público. No Pan-2007, realizado no Rio, uma estimativa do TCU 
(Tribunal de Contas da União) divulgada em setembro de 2008 pela Folha de S. Paulo 
apontava que foram gastos R$ 3,6 bilhões de gastos públicos, ou mais de 500% sobre o valor 
estimado na candidatura. "Só a União gastou 1.589% a mais do que previsto inicialmente", 
relatou a matéria do jornal, disponível para assinantes do UOL. 
 
O Rio e as rivais 
 
As propostas de orçamento dos Comitês Organizadores de Madri (US$ 2,67 bilhões) e Tóquio 
(US$ 2,86 bilhões) são bastante semelhantes aos US$ 2,81 bilhões propostos pelo Rio. A 
diferença aparece na sugestão de gastos externa ao Comitê Organizador. 
 
Se eleita, a candidatura de Tóquio promete investimentos de US$ 3,5 bilhões na cidade -US$ 
2,36 bilhões dos quais são considerados gastos ligados à realização dos Jogos Olímpicos.  
 
Já Madri prevê gastar US$ 3,4 bilhões com a cidade, apenas US$ 346,2 milhões dos quais 
relacionados à Olimpíada. "A crise repele projetos virtuais", disse o Ministro dos Esportes da 
Espanha, Jaime Lissavetzky. "O nosso é real". 
 
O Rio, por sua vez, tem números muito maiores: um investimento total de US$ 11,6 bilhões, 
dos quais US$ 3,7 bilhões seriam de gastos provocados pela realização dos Jogos. 
 
Ricardo Leyser, secretário especial do Rio-2016 no governo federal, esse maior volume de 



 

investimento é um diferencial do Rio. "Achamos que, nesse momento de crise, montamos um 
orçamento diferenciado, pois nossa jóia da coroa, o PAC nos dá uma capacidade de 
investimento que poucos ainda têm".  
 
Leyser diz que 69% das obras já estão em andamento ou planejadas. "Em funçao do PAC, 
34% desse orçamento já está em andamento, como a reforma do Galeao, a criação do arco 
rodoviário ou a limpeza das lagoas. Agora, temos 35% de recursos já planejados, que estão no 
horizonte, nos próximos anos, como a expansão do metrô e a criação dos corredores de BRT 
(Bus Rapid Transport, em inglês). Os outros adicionais, esses sim, dependem da nossa vitória 
na eleição".  
 

ORÇAMENTO RIO-2016: GASTOS 
POTENCIALMENTE PÚBLICOS 

Obras e operações Custo estimado 
(em R$) 

Construção da Vila Olímpica 854.115.000 

Construção da Vila de 
Imprensa 1.624.752.000 

Obras de infra-estrutura, como 
ampliação de aeroporto e 
avenidas, além de outros 
gastos, como R$ 24 milhões 
para a decoração da cidade 

7.380.081.000 

Subsídio público para o 
orçamento do Comitê 
Organizador 

1.384.073.000 

Total 11.243.021.000 

 

ESCOLHA: OS PRÓXIMOS PASSOS 

Agora, membros do COI analisam os dossiês de 
candidatura, um documento mais extenso e 
preciso, que mostra como seriam as Olimpíadas 
em cada uma das cidades. Uma comissão do 
COI visita cada uma das cidades que seguem no 
páreo, analisam projetos, visitam instalações e 
elaboram um relatório autonômo. Todos os 
membros do COI com poder de voto recebem 
essas informações e, no dia 2 de outubro, 
decidem qual cidade receberá os Jogos. Nesse 
meio tempo, é comum que as cidades travem 
uma guerra de marketing e campanhas 
publicitárias, tentando convencer os membros 
do COI a embarcar em seu projeto. 

DATAS FUNDAMENTAIS: 

Abril e maio de 2009 - Comissão de avaliação do 
COI visita o Rio de Janeiro e as outras cidades 
candidatas, analisando projetos e instalações 
existentes 

2 de outubro de 2009 - Eleição da cidade que vai 
sediar as Olimpíadas de 2016 
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