
O despertar
de um

novo Brasil
Com sete anos para organizar a Copa do Mundo e

a Olimpíada, o país tem diante de si um desafio que
pode revelar se está à altura de seu papel global

nquanto o Air Force One taxiava
na pista do aeroporto de Copenha-
gue, algo extraordinário acontecia

no centro de convenções onde o Comitê
Olímpico Internacional (COI) escolhia
a cidade-sede olímpica de 2016. João
Havelange, de 93 anos, decano dos mem-
bros do COI, subiu ao púlpito para pedir
a oportunidade de assistir aos Jogos em
sua cidade, no ano em que comemorará
seu centésimo aniversário. Carlos Arthur
Nuzman, o outro brasileiro integrante do
COI, mostrou num mapa que a Europa já
sediou 30 edições dos Jogos Olímpicos de
verão e inverno; a América do Norte, 12;
a Ásia, cinco; a Oceania, duas - e a Amé-
rica do Sul, nenhuma. Ao som de "Aquele
abraço", de Gilberto Gil, foi exibido um
filme promocional do consagrado cineas-
ta Fernando Meirelles, de Cidade de Deus.
Outro Meirelles, o Henrique, presidente
do Banco Central, assegurou aos eleitores
do COI que o Brasil será a quinta maior
economia do mundo em 2016. O gover-
nador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e
o prefeito da capital, Eduardo Paes, ga-
rantiram o apoio oficial indispensável. A
charmosa velejadora Isabel Swan deu um
toque feminino à apresentação. Em inglês,
ela chamou ao palco "nosso grande líder"
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- consagrando assim, involuntariamente,
o presidente Lula com o apelido derrisório
que lhe dão os adversários para associá-lo
aos déspotas comunistas. Monoglota, Lula
foi o único que falou em português - no
que não havia nenhum problema, pois ha-
via tradução simultânea. Não esqueceu
nenhum argumento importante. "Não
só somos um povo misturado, mas um
povo que gosta muito de ser misturado",
disse."Entre as dez maiores economias do
mundo, o Brasil é o único país que não se-
diou os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos."
"Ele está indo muito bem", comentou em
tempo real o jornalista Barney Ronay, do
site do jornal inglês The Guardian.

Enquanto Barack e Michelle Obama
sobrevoavam o Atlântico rumo a Washing-
ton, a artilharia pesada brasileira fazia
efeito. No site de predições de mercado
Intrade, a cotação de Chicago, conside-
rada a principal rival do Rio de Janeiro,
caiu em poucos minutos de 60% para
48%, empatada com a do Rio (leia o
quadro na pág. 111). Tóquio e Madri,
dadas como descartadas, fizeram apre-
sentações mornas. A precipitada saída
do presidente dos Estados Unidos, de-
pois de uma brevíssima estada na capital
dinamarquesa, se revelaria simbólica.
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Três horas depois, começou a votação.
No primeiro escrutínio, para surpre-
sa unânime, a cidade eliminada não foi
nem Tóquio nem Madri: Chicago estava
fora, com apenas 18 votos. Madri tivera
28, o Rio 26 e Tóquio 22 votos. Embora a
capital espanhola estivesse à frente (esses
números só seriam divulgados horas mais
tarde), a confiança aumentou no campo
brasileiro. Na segunda votação, Tóquio foi
eliminada (Rio 46, Madri 29, Tóquio 20).
A partir desse momento, poucas pessoas
duvidavam do desfecho. A Olimpíada que
precederá 2016, daqui a três anos, já fora
atribuída a uma cidade européia, Londres.
Duas edições seguidas dos Jogos no mes-
mo continente é algo que não se vê desde
Londres-1948 e Helsinque-1952, numa
época em que poucos países fora da Euro-
pa tinham condições de sediar o evento.

O resultado da eleição final, entre Madri
e Rio de Janeiro, foi mantido em segredo
por uma hora, conforme as regras. Mas
às 13h50 de Brasília, quando o presidente
do COI, o austero belga Jacques Rogge,
finalmente abriu o envelope com o nome
do vencedor, poucos duvidavam que ali
estaria escrito "Rio de Janeiro". Foram
66 votos para o Rio e apenas 32 para
Madri (106 membros do COI tinham
direito de votar, mas alguns não com-
pareceram e aqueles dos países ainda
em competição não podiam participar).

O Rio fez tudo Certo para conquis-
tar os Jogos. As candidaturas brasileiras re-
centes - Brasília, para 2000; Rio, para 2004
e 2012 - pecavam por um defeito básico:
não eram viáveis. Eram projetos de papel,
que o Comitê Olímpico Internacional sa-
bia serem feitos apenas para parecer que
suas exigências estavam sendo cumpridas.
Desta vez, nada foi deixado ao acaso. "Não
tivemos um dia de folga depois dos Jogos
Pan-Americanos de 2007", disse Nuzman,
o presidente do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB). Ele contou que, quatro anos
atrás, depois da derrota da candidatura
carioca para 2012, ainda na primeira fase
da avaliação, virou-se para Jacques Rogge
e disse: "Nós não estávamos preparados.
Mas vamos aprender e vamos voltar".

Os filmes dirigidos por um cineasta de
renome como Fernando Meirelles são
apenas um exemplo do zelo com que o
dossiê brasileiro foi preparado. Mais de
R$ 100 milhões foram gastos. Foram con-
tratados prestadores de serviços que já ha-
viam trabalhado para outras campanhas

vitoriosas, como a de Barcelona em 1992.
Tecnicamente, o projeto carioca não era o
melhor - na primeira avaliação do COI,
teve notas inferiores a Tóquio, Chicago
e Madri. Mas era bom o suficiente para
chegar à votação final, em que entram
em jogo outros argumentos, inclusive os
sentimentais. A apresentação brasileira da
sexta-feira foi cuidadosamente ensaiada,
até no que ficou de fora: Pelé foi apre-
sentado ao público, mas não discursou.
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Temia-se que uma ênfase em sua presença
lembrasse aos eleitores do outro grande
evento esportivo que o Brasil já tem para
sediar - a Copa do Mundo de futebol, em
2014. O único deslize foi do governador
Sérgio Cabral. Ao responder a uma per-
gunta sobre "o maior legado" que os Jogos
trarão para o Rio, ele chegou a dizer que
a Copa do Mundo já deixaria um grande
legado - uma menção fora de hora que
não chegou a afetar o resultado final.

"Hoje nós quebramos a última coisa
de preconceito que tinha contra o país",
disse o presidente Lula, ainda enxugando
com um grande lenço branco os olhos
vermelhos. "O Brasil saiu do patamar
de um país de segunda classe para o de
um país de primeira classe." Lula pode
estar exagerando, mas a hipérbole não
é totalmente descabida. Sediar os Jogos
Olímpicos adquiriu um aspecto simbó-
lico. A edição de 1988, em Seul, marcou

o surgimento da Coréia do Sul como
uma das maiores economias do mundo.
Quatro anos depois, os Jogos de Barce-
lona transformaram a Espanha de país
recém-saído de uma ditadura em gran-
de destino turístico mundial. Em 2008,
a Olimpíada na China coincidiu com a
ascensão do país ao grau de superpotên-
cia planetária. Talvez a dupla conquista
da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016 represente algo se-
melhante para o Brasil. Na última déca-
da, com a obtenção da estabilidade eco-
nômica, aumentou a inserção do Brasil
na política mundial, status reafirmado
no encontro do G20, em Pittsburgh,
Estados Unidos, em que se decidiu que
o G8, grupo de oito grandes economias
mundiais que se reunia anualmente
para tomar decisões de alcance mun-
dial e do qual o Brasil não fazia parte,
será praticamente extinto, dando lugar
a um G20 mais diverso, e com o Brasil.

Lula fez questão de não desfazer de seus
colegas derrotados. "Sou amigo do Oba-
ma, sou amigo do (José Luís) Zapatero
(primeiro-ministro da Espanha) e só não
sou amigo do (Yukio) Hatoyama (pre-
miê japonês) porque no Japão a gente dá
bom-dia para um primeiro-ministro e
boa-tarde para outro", disse. Na entrevista
coletiva da comitiva vencedora, o presi-
dente estava inspirado. Fez troça com a
inabalável seriedade do presidente do
COI ("Ele está sempre sério, pensei até:
'Será que ele não gosta de brasileiro?'")
e anunciou que "nós vamos começar a
brigar pela Olimpíada de inverno", arran-
cando risos da platéia. Ainda contou uma
anedota sobre sua curiosa disputa com
Barack Obama:

"Quando a TV mostrou o Obama
chegando de avião, um companheiro
me disse:

- Ih, perdemos.
Mas eu estava no encontro do G20

com o Obama e o convidei. Ele disse:
- Não, eu não vou, presidente, porque

eu vou mandar minha mulher.
- Se você não for, eu vou ganhar".
Se o diálogo realmente ocorreu assim,

só os tradutores presidenciais sabem,
mas o fato é que a derrota foi um vexa-
me internacional para Obama. Durante
várias semanas, ele afirmou que não po-
deria ir a Copenhague, dizendo-se ocu-
pado com a reforma do sistema de saúde
americano. Na segunda-feira anterior
à votação, mudou de idéia, diante
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do risco de derrota de Chicago. A oposi-
ção criticou o desperdício de tempo e dó-
lares - nunca um presidente americano
se "rebaixara" a participar da escolha de
uma sede olímpica. A presença do casal
presidencial encantou o COI, mas seus
membros têm uma maneira própria de
ver as coisas. A hesitação de Obama pode
ter prejudicado Chicago. Para massagear
o ego dos eleitores, era preciso mais que
sua viagem de menos de 24 horas a Co-
penhague ou a sedutora companhia de
Michelle - que, elegante até num berrante
vestido amarelo, chegou a apelar à escle-
rose múltipla do pai para emocionar os
votantes. "Obama ignorou uma máxima
de Maquiavel", disse o ministro brasileiro
do Esporte, Orlando Silva. "Se você não
apoia seu aliado e ele vence, ele venceu
sem você. Se ele perde, é porque você
não o apoiou." O presidente americano
entrou, sim, na briga por Chicago - mas
tarde demais, e sem um comprometi-
mento total, como ficou provado pela
partida antes mesmo do anúncio final
do vencedor.

Desde que Tony Blair, então primeiro-
-ministro britânico, compareceu em 2005
à escolha da sede dos Jogos de 2012 - e
Londres venceu -, as eleições do COI vi-
raram uma espécie peculiar de concurso
de misses, com chefes de governo no lu-
gar das beldades. Para seduzir os jurados,
eles têm de se submeter à humilhação de
uma sabatina. Um integrante paquistanês
do COI interpelou o presidente ameri-
cano, lembrando a via-crúcis dos estran-
geiros que tentam
entrar nos Estados
Unidos desde os
atentados terroris-
tas de 2001. Obama
foi elegante na res-
posta - disse que os
Jogos seriam uma
oportunidade para
seu país mostrar uma face mais aberta.
A derrota de Chicago mostra que não
desapareceu totalmente o sentimento
antiamericano que cresceu durante a
gestão de seu antecessor na Casa Branca.

Passada a festa em Copenhague e na
Praia de Copacabana, Lula garantiu que o
trabalho para organizar Jogos bem-suce-
didos começaria "no dia seguinte". A co-
memoração certamente dará lugar a mui-
to trabalho e a inevitáveis controvérsias.
A questão do legado social para a cidade-
-sede tem um peso grande na avaliação do

COI, mas as promessas de transformação
do Rio de Janeiro devem ser encaradas
com algum ceticismo. Afinal, muito foi
prometido para os Jogos Pan-Americanos
de 2007, como a despoluição da Baía de
Guanabara e a extensão do metrô carioca
até a Barra da Tijuca, e quase nada foi
feito. Falou-se inicialmente num custo
de R$ 400 milhões: a conta final, que até
hoje não se conhece com exatidão, ficou
entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, com

o governo federal
bancando a maior
parte. Desta vez,
preveem-se gastos
de US$ 2,8 bilhões
com a organização
dos Jogos e mais
US$ 11,1 bilhões
com obras de in-

fraestrutura, como a reforma do aero-
porto do Galeão, melhorias de estra-
das, hospedagem e telecomunicações.

É bom lembrar que os Jogos Olímpi-
cos, na essência, são apenas um evento
esportivo de duas semanas (no caso do
Rio, de 5 a 21 de agosto de 2016). Um
grande evento, certo, mas que não pode,
por si, resolver todos os problemas de
uma cidade ou de um país. Criar expec-
tativas excessivas em torno dos Jogos é o
primeiro passo para uma decepção igual
ou pior que a do Pan. A competição já
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deixará muita coisa para o Rio. Duas no-
vas vilas olímpicas, uma para os atletas e
outra para os jornalistas, serão construí-
das e depois transformadas em condomí-
nios residenciais. O Estádio João Have-
lange, sede das provas de atletismo, será
ampliado - e, espera-se, será melhorado
o acesso a ele, hoje bastante precário,
entre ruas estreitas e uma linha de trem
desconfortável. Vias expressas ligarão os
quatro grandes núcleos de competição,
em áreas distantes entre si - Copacabana,
Barra da Tijuca, Deodoro e Maracanã.
Essas obras exigirão fornecedores, esten-
dendo ao país inteiro o impacto benéfico
do aumento da atividade econômica. As
favelas continuarão a existir e é imprová-
vel que a violência urbana seja erradicada
até 2016. Mas se pode esperar pelo menos
algum progresso nessas duas questões.

A participação maciça dos governos
federal, estadual e municipal significará
um grande número de licitações - e é aí
que entra a necessidade de uma fisca-
lização microscópica das despesas. No
Pan, muitas obras foram deixadas para
a última hora, o que costuma servir de
pretexto para "dispensas de licitação" em
"caráter emergencial" e abre o caminho
para todo tipo de abuso. A definição,
desde já, de um cronograma transpa-
rente para as obras e a atribuição de res-
ponsabilidades claras são providências
indispensáveis para que o eleitor não
pague, em 2016, mais que os US$ 36 de
cada ingresso (o preço médio previsto).
A julgar pela repercussão da vitória ca-
rioca, o mundo espera com ansiedade
a chance de assistir aos Jogos numa das
cidades mais bonitas do planeta; é pre-
ciso que a satisfação dos anfitriões seja
tão grande quanto a dos visitantes.
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