


ocupara o púlpito do auditório do Bella
Center, um centro de convenções de Co-
penhague, a capital da Dinamarca. Fará
um breve discurso protocolar, em inglês
e francês, elogiando as quatro cidades
candidatas a sede dos Jogos Olímpicos
de 2016 - Chicago, nos Estados Unidos;
Madri, na Espanha; Rio de Janeiro, no
Brasil; e Tóquio, no Japão. Dirá que qual-
quer uma das quatro poderia ser escolhi-
da, mas que infelizmente só pode haver
um vencedor.

Na platéia, provavelmente estarão de
mãos dadas, sentados lado a lado, o pre-
sidente Lula; o governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral Filho; o prefeito ca-
rioca, Eduardo Paes; e o secretário-geral
da candidatura carioca, Carlos Roberto
Osório. Rogge abrirá, então, um enve-
lope branco onde estará escrito o nome
da cidade eleita minutos antes, por voto
secreto, pelos 106 membros do COI. Há
uma grande chance de que diga, então,
enquanto vira para as câmeras a face es-
crita do papel: "O Comitê Olímpico In-
ternacional tem a honra de anunciar que
os 31° Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
de verão, em 2016, são agraciados à cida-
de do Rio de Janeiro". Caso isso ocorra, a
festa começará na Praia de Copacabana, e
o trabalho de 2.499 dias até a cerimônia
de abertura da primeira edição dos Jo-
gos Olímpicos na Amér-ica do Sul - que
envolverá não apenas uma cidade, mas o
país inteiro - estará só começando.

s 13h30 (hora de Brasí-
lia) da próxima sexta-
-feira, 2 de outubro, o
presidente do Comitê
Olímpico Internacio-
nal, Jacques Rogge,



A cena descrita no parágrafo anterior
pode não ocorrer, mas pela primeira vez
na história ela é plausível. Para que isso
ocorresse, muita coisa mudou em relação
às candidaturas olímpicas anteriores de
cidades brasileiras. O último relatório de
avaliação, publicado por uma comissão do
COI no início de setembro, qualificou o
dossiê de Madri como "de qualidade va-
riável", os de Chicago e Tóquio como "de
alta qualidade" e o do Rio de Janeiro como
"de muito alta qualidade". Sutilezas assim
fizeram a cotação carioca subir nas bolsas
de apostas. Segundo uma média de sete
sites de apostadores na tarde da última sex-
ta-feira, Chicago seria a favorita, com 51%
de chances de ser escolhida, mas o Rio não
estava muito atrás, com 28%, em compara-
ção a 13% de Tóquio e 8% de Madri.

Sites de apostas, porém, erraram quatro
anos atrás, quando Londres surpreendeu
a favorita Paris e foi escolhida como sede
dos Jogos de 2012. Isso ocorre devido ao
sistema de escolha do Comitê Olímpico In-
ternacional, que depende das idiossincra-
sias de seus membros - um clube fechado e
eclético que vai do brasileiro João Havelan-
ge, de 93 anos, ex-presidente da Federação
Internacional de Futebol, à ex-capitã da se-
leção cubana de vôlei, Yumilka Ruiz, de 31
anos. Há de tudo: um general ugandense,
uma princesa de Liechtenstein, um xeque
do Kuwait, um empresário de Hong Kong,
um ex-campeão de natação da Rússia.
Cada um deles recebeu o relatório de ava-
liação das quatro candidatas, mas votará na
sexta-feira segundo a própria consciência.

É aí que OS Critérios técnicos ficam
de lado e entra o lobby junto aos eleitores.
Há meses o presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman,
ele próprio integrante do COI, percorre o
mundo visitando seus colegas e caçando
votos. Havelange, o outro membro brasi-
leiro do COI, valeu-se de sua condição de
decano para, segundo ele, assegurar pelo
menos 20 votos. Quer assistir aos Jogos no
Rio no ano em que completará 100 anos.
"Se estiver vivo até lá, será uma felicidade
indescritível", costuma dizer.

Até a delegação que cada cidade enviará
a Copenhague se tornou um fator-chave.
Creditam-se à presença do primeiro-mi-
nistro britânico Tony Blair e do presidente
da Rússia Vladimir Putin as vitórias das
candidaturas de Londres para os Jogos de
verão de 2012 e de Sochi para os Jogos de
inverno de 2014, respectivamente. Desde

então, virou quase uma obrigação levar
as autoridades as mais altas possíveis para
massagear o ego dos membros do COI.
Lula e o rei Juan Carlos, da Espanha, já
garantiram presença. O recém-empossa-
do primeiro-ministro japonês, Yukio Ha-
toyama, ainda hesitava até a sexta-feira
passada. Depois de dizer que enviaria a
primeira-dama, Michelle, Barack Obama
(que fez carreira política em Chicago)
abriu a possibilidade de dar um pulo na
Dinamarca na sexta-feira.

Esse passo atrás de Obama pode ser in-
terpretado como mais um sinal do cres-
cimento da candidatura brasileira. Tudo
parece conspirar a favor do Brasil nas últi-



mas semanas. O país, a acreditar nos índi-
ces econômicos, será um dos primeiros no
mundo a deixar para trás a crise financeira
mundial. O Rio de Janeiro acaba de ser
eleito a "cidade mais feliz do mundo" por
uma pesquisa da revista Forbes com 10 mil
pessoas em 20 países. Lula foi apelidado
"o político mais popular do mundo" pela
revista Newsweek.

Isso não quer dizer, porém, que a can-
didatura carioca não tenha problemas. O
relatório do COI foi bondoso com o Rio ao
fazer apenas breves referências a problemas
gravíssimos da cidade, como a violência
urbana ("O Rio reconhece que encara
desafios de segurança e está realizando

um ambicioso projeto para aprimorar os
recursos, a tecnologia e o treinamento da
polícia até 2012"), e ao ignorar a crise dos
hospitais públicos ("A comissão se conven-
ceu de que o Rio de Janeiro será capaz de
proporcionar um alto padrão de cuidados
de saúde a todos os visitantes", é tudo o que
diz o documento). A crítica mais severa do
relatório foi justamente a um aspecto geral-
mente considerado favorável à Rio-2016:
a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. "A
comissão expressa certa preocupação em
relação à capacidade dos patrocinadores
dos Jogos de pôr integralmente em ação
seus programas por um período de quatro
anos, dada a atividade de marketing em
torno da Copa", diz. Ou seja, 2014 tiraria
o foco de 2016.

Para remediar outro problema, o déficit
de quartos de hotel, o Rio propõe, entre
outras medidas, alojar visitantes ilustres
em navios de cruzeiro, o que foi feito em
Jogos recentes em cidades litorâneas. O
problema é que é impossível garantir que
as empresas donas dos navios se com-
prometam com os Jogos com tamanha
antecedência - sete anos. "Quer dizer que
só cidades que tenham mais de 40 mil quar-
tos podem organizar os Jogos?", pergunta
Carlos Roberto Osório, o secretário-geral
da Rio-2016. Ele mesmo responde: "Não,
Atenas não tinha, Sydney não tinha, Bar-
celona também não. A solução encontrada
pelo Rio atende os Jogos muito bem" (leia
a entrevista em epoca.com.br).

O sistema de votação contribui para a
imprevisibilidade do resultado da pró-
xima sexta-feira. Os membros do COI
votam secreta e eletronicamente, em su-
cessivos escrutínios. O último colocado
de cada um vai sendo eliminado, até que
um candidato obtenha maioria absolu-
ta. Por isso, o vencedor do primeiro es-
crutínio pode não ser necessariamente o
escolhido do último. Na escolha da sede
de 2012, o resultado da primeira votação
foi Londres 22, Paris 21, Madri 20, Nova
York 19, Moscou 15. Na segunda: Madri
32, Londres 27, Paris 24, Nova York 16.
Na terceira: Londres 39, Paris 33, Madri
31. Por fim, Londres derrotou Paris por
54 a 50. Esse vaivém se deve a acordos
de bastidores - Rio e Madri já acerta-
ram apoio recíproco caso uma das duas
seja eliminada - que podem ser decisivos
também desta vez. Casos de corrupção no
passado levaram à criação de um código
de ética que as cidades devem seguir. Mas
conchavos secretos sempre vão existir.







Por que organizar os Jogos Olímpicos?
Em toda cidade candidata sempre há de-
tratores (em Chicago foi criado até o site
Chicagoans for Rio). É o temor de des-
perdício de dinheiro público. Em Atenas,
as sedes de 2004 viraram depósitos de
teias de aranha. O problema é real - mas,
com a vigilância da opinião pública, os
benefícios superam os riscos. Para o país
inteiro, os Jogos representam uma injeção
de dinheiro e empregos - não só vinda do
governo, mas dos patrocinadores olímpi-
cos e do COI, que subsidia parte das des-
pesas. "O Rio está vivendo um momento
mágico", diz André Urani, economista e
pesquisador do Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade. "A união entre di-
ferentes níveis de governo, sociedade civil
e iniciativa privada está começando a ren-
der frutos." Para Rubem César Fernandes,
sociólogo e coordenador do movimento
Viva Rio, "o alinhamento dos governos,
o investimento privado, a pacificação dos
morros, a Copa e as Olimpíadas, tudo dá a
perspectiva de uma década de avanço".

Para a cidade-sede, promete-se um "lega-
do" que inclui a melhoria da rede de trans-
portes, a despoluição de lagoas e a revitaliza-
ção de áreas degradadas. "Todo o projeto foi
feito levando em conta o planejamento de
longo prazo da cidade", diz Leonardo Gry-
ner, diretor de Comunicação e Marketing do
Rio-2016. Esse legado é visto com ceticismo
por muitos - justificadamente, pois pou-
co restou das promessas de 2007. "É bom
saber que o Brasil tem competência, mas
é preciso que tudo não termine como no
Pan", diz Rossino de Castro Diniz, presidente
da Federação das Favelas do Rio de Janeiro.
"As comunidades não viram benefício ne-
nhum. Só foram feitas coisas na Barra." Se
os benefícios forem além de 21 de agosto
de 2016, data prevista para o encerramento
dos Jogos, o carnaval da bateria do Salguei-
ro marcado para a próxima sexta-feira em
Copacabana terá valido a pena.

Com Nelito Fernandes, Liuca Yonaha
e José Antônio Lima

O pódio das quatro candidaturas
Compare Rio, Madri, Chicago e Tóquio em alguns dos quesitos mais
importantes na decisão dos membros do Comitê Olímpico Internacional

Trunfo l Desvantagem l Problema



Chicago: o poder
americano de
novo na disputa
Com um dossiê sólido e uma
proposta de Jogos compactos,
os EUA querem ser a sede pela
terceira vez em nove edições

Ser a candidata dos Estados Unidos
a sede dos Jogos Olímpicos é ao

mesmo tempo um privilégio e um far-
do. Privilégio porque ninguém duvida
da capacidade americana de organizar
eventos esportivos impecáveis e lucra-
tivos. Fardo porque a hegemonia espor-
tiva do país atrai antipatia. Se Chicago
for escolhida, em 2016 três das nove
últimas Olimpíadas terão sido em solo
americano - as anteriores foram Los An-

geles, em 1984, e Atlanta, em 1996. Se
essa questão não incomodar os eleito-
res do COI, porém, Chicago tem fortes
chances de vitória. Antes de chegar à
votação final, a cidade teve de enfrentar
um concorrido processo eliminatório
dentro dos próprios Estados Unidos, su-
perando quatro rivais igualmente pode-
rosas: Filadélfia, Houston, Los Angeles
e São Francisco. Só isso já demonstra o
potencial da candidatura de Chicago.

Proximidade entre os locais de competição:
20 das 31 sedes ficam num raio de
8 quilômetros do centro

Vila Olímpica bem localizada

Proposta de jogos ecológicos, com uso de
fontes de energia renováveis e limpas

15 das 31 sedes de eventos serão
total ou parcialmente demolidas depois dos
Jogos, o que não agradou ao COI

Não apresentou garantias financeiras
caso a organização dê prejuízo

Teme-se sobrecarga no transporte público



Madri: o sonho de
repetir o sucesso
de Barcelona
Os Jogos de 1992, até hoje
considerados exemplo de
organização, servem de modelo
para a capital da Espanha

Levar os Jogos Olímpicos para a Es-
panha seria uma vitória pessoal de

Juan Antônio Samaranch. Todo-podero-
so presidente do Comitê Olímpico Inter-
nacional entre 1980 e 2001, o marquês
de Samaranch - como é chamado nos
documentos oficiais - não goza do mes-
mo prestígio do passado. Sua longa ges-
tão à frente do COI foi marcada por uma
comercialização dos Jogos considerada
excessiva e por escândalos de corrupção

que culminaram com o caso de suborno
na escolha da sede dos Jogos Olímpicos
de Inverno de 2002. Sua influência sobre
o colégio eleitoral do COI, porém, não
pode ser desprezada. E a lembrança do
sucesso de organização dos Jogos de
Barcelona, em 1992, pode pesar em favor
dos espanhóis, que vivem uma época de
ouro no esporte, com atletas que brilham
no futebol, no basquete, no tênis e no
automobilismo, entre outros esportes.



Tóquio: dinheiro
garantido, apoio
popular nem tanto
A rica prefeitura de Tóquio banca
boa parte dos custos das Olimpíadas.
Mas é preciso convencer o COI de
que os japoneses querem os Jogos

Dificilmente o dossiê de candidatura
de Tóquio poderia ser mais impres-

sionante. Das quatro candidatas, a capital
do Japão é a única que já tem a experiên-
cia de sediar os Jogos - em 1964. Alguns
dos ginásios daquela ocasião ainda são
modernos o suficiente para uso em 2016.
Garantias financeiras - uma preocupação
permanente num evento bilionário como
são as Olimpíadas - não faltam. O gover-
no metropolitano de Tóquio criou um

fundo de reserva de US$ 3,7 bilhões, mais
que suficientes para cobrir o orçamento
de US$ 2,9 bilhões do comitê organizador.
Se ainda assim faltar dinheiro, o governo
japonês se comprometeu a bancar o res-
tante. Quase todas as competições serão
disputadas num raio de 8 quilômetros a
partir do centro. Mas dois problemas preo-
cupam: o ceticismo da população e a proxi-
midade com outra edição das Olimpíadas
na Ásia, a do ano passado, em Pequim.
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