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Vencemos a disputa, tivemos reconhecimento internacional e recebemos um voto de 
confiança. O Brasil do "Lula", em uma ação eficaz de marketing, trouxe as Olimpíadas para o 
Rio de Janeiro. E ganhamos até dos Estados Unidos, com Obama, Michele e tudo. Fizemos a 
festa, choramos em público. E agora? Temos que fazer a lição de casa e aí é que "mora o 
perigo". 
 
O que nos preocupa a todos é o que vamos fazer, antes, durante e depois desse evento de 
proporções mundiais. Se, de um lado, temos uma grande vitrine para expor Brasil ao mundo, 
seremos vidraça para os críticos e céticos nacionais e internacionais. Ninguém se iluda de que 
ficaremos impunes. O importante é o que vamos mostrar para a comunidade internacional. Um 
Rio de Janeiro bonito, limpo e seguro ou a corrupção, o crime, a falta de responsabilidade, a 
sujeira e o trânsito caótico na ainda - apesar de tudo - "cidade maravilhosa"? 
 
Sem dúvida, as Olimpíadas trarão grandes oportunidades, entre outros setores, para o 
turismo, o lazer, a hotelaria e os transportes, além de, muito especialmente para o marketing 
esportivo. Entretanto, exigirão grandes investimentos. E essa é outra grande preocupação. 
Fala-se na faixa de 35 a 40 bilhões. Mas de onde virá ? Desviado das verbas públicas para a 
saúde e a educação, por exemplo? Será objeto para a corrupção e o enriquecimento ilícito de 
alguns poucos mais espertos? O recente exemplo dos Jogos Panamericanos justifica, e muito, 
essa preocupação. Outro ponto para nossa reflexão é o "day after" ao evento. Que legado 
ficará para a sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil. Algum tipo de "engenhão" mais 
sofisticado e igualmente pouco útil? Após as Olimpíadas, a "cidade maravilhosa" vai continuar 
bonita, limpa e segura, ou vamos voltar ao cenário atual, que não agrada a ninguém. Será que 
vamos apenas maquiar o Rio de Janeiro e essa maquiagem vai "borrar", tão logo acabe o 
evento? Vamos eliminar temporariamente a criminalidade na cidade, por meio de algum 
acordo político inconfessável? Espero realmente que isso não ocorra. Afinal, se ganhamos o 
privilégio de sediar as Olimpíadas, temos a obrigação de mostrar ao mundo um grande 
espetáculo e de dar um bom exemplo. Ninguém vai nos perdoar se isso não ocorrer. 
 
Sem dúvida vamos gerar muitos empregos antes e durante as Olimpíadas. Mas, e depois? 
 
 Teremos um batalhão de desempregados? É fundamental que assumamos a responsabilidade 
pelos cidadãos que serão mobilizados e que não podem ser esquecidos no "day after". 
 
Como anfitriões dos Jogos Olímpicos, temos a obrigação de um desempenho atlético, no 
mínimo aceitável. Não é necessário que sejamos recordistas em medalhas, mas não vale 
sermos o último da fila. Esse é um bom momento para repensarmos nossas políticas públicas 
sobre o esporte. Vamos, finalmente, acordar para a importância do esporte para a saúde e a 
educação de nossos jovens? Ou nossos atletas vão continuar apenas com seu heroísmo para 
defender as cores de nosso país? 
 
Que bom, o Rio vai ser sede dos Jogos Olímpicos! Vamos começar a trabalhar sério, a partir de 
agora? É absolutamente urgente iniciarmos um planejamento correto e responsável, para o 
antes, o durante e o depois do evento, de preferência integrado com o da Copa 2014. Vamos 
dar conta desse desafio ou vamos já preparar as desculpas pelo insucesso?  
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