
Opaís do futebol é, agora, uma
nação poliesportiva. Sede da Copa
do Mundo de 2014 e dos Jogos

Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o
Brasil tem uma missão que ultrapassa as
fronteiras esportivas: a de buscar, com
esses eventos, uma transformação social.
O desafio de organizar simultaneamente
o Mundial de futebol e as Olimpíadas,
enfrentado por outros três países ao longo
da história (México - 1968/70, Alemanha -
1972/74, e Estados Unidos - 1994/96), co-
locou o Brasil sob vigilância dos pontos de
vista socioeconômico, cultural e estrutural.
Existe muito a ser feito em pouco tempo.

Por isso, a Máquina do Esporte convidou
sete especialistas para avaliar o impac-
to e as necessidades da realização da
Copa de 2014 e dos Jogos de 2016 em
território nacional em diferentes setores:
economia, infraestrutura, turismo, sus-
tentabiiidade, mídia, política pública de
esporte e ensino de gestores esportivos,
Se a população teme a corrupção, o
desvio de verbas e os gastos exorbi-
tantes, entre os especialistas a palavra
de ordem é legado. A esperança é de
que, em 2017, o Brasil deixe de viver
à sombra da alcunha "país do futuro"
para assumir um renovado presente.





Os investimentos do Rio-2016 es-
tão avaliados, em valores de hoje, em R$
35 bilhões. No caso, instalações esporti-
vas, infraestrutura urbana de transportes,
energia, saneamento, saúde e segurança.

Na lateral, serão gerados produtos e
serviços de suprimento por uma vasta ca-
deia de fornecedores do Rio e do Brasil.

Cálculo da Univefsidade de São
Paulo adianta que os negócios privados,
até 2016, serão acionados em até R$ 22
bilhões, dos quais 58% dentro do Estado
do Rio de Janeiro e 42% fora do Rio —
em especial na cidade São Paulo.

Os negócios privados incluem, além
do canteiro de obras, os ramos indus-
triais e de serviços de materiais de cons-
trução, materiais esportivos, engenharia,
consultoria, advocacia e auditoria, hote-
laria e gastronomia e por aí vai.

Juntando tudo, para cada R$ 1
investido pelo setor público serão acio-
nados R$ 3,30 do setor privado, direta
e indiretamente. Com um efeito fiscal
supimpa: para cada R$ 1 de investi-
mentos públicos (municipal,-estadual e
federal) haverá um retorno de R$ 1,25

em arrecadação de impostos, encargos e
licenças. Ou, se prefere: a promoção dos
Jogos não é gasto a fundo perdido. É in-
vestimento com retorno garantido.

Qualquer ponderação em contrário
não passa de mero sintoma de anorexia
econômica. Doença de país não desen-
volvido ou, como deixou escrito Celso
Furtado, em 2003: "O Brasil tem de
abandonar o crachá de o país das opor-
tunidades perdidas".

Faltam pouco mais de dois mil dias
para a cerimónia de abertura dos Jogos
Olímpicos de 2016 - em um novo Ma-
racanã completamente lotado.

E muito tempo ou é pouco tempo?
Até por obra e graça da Copa 2014,

no mesmo Maracanã da grande final, o
Rio já terá meio caminho andado para a
hospedagem da Olimpíada. Hospedar os
dois maiores eventos esportivos globais
deve ser entendido como conquista de
mercado - de produto, serviços, empre-
gos, renda e consumo. O único proble-
ma do Rio que o capital não resolverá é o
da violência, financiada pelo crime orga-
nizado — de resto, um desafio universal.

Por exemplo: se no Rio o tráfico de
drogas comanda a indústria do medo, em
Madri, que perdeu para o Rio, o medo é
outro e até maior, o do terrorismo.

No mais, em qualquer país, a ci-
dade-sede dos Jogos se obriga a avaliar,
repensar, discutir e encarar todos os seus
problemas. Assim, com ações e políticas
em contagem regressiva com data mar-
cada. O slogan dório 2016 é vago - Viva
sua paixão - e poderia ter sido mais dire-
to - Acorde, Rio. Na linha de um novo
dístico para todos os brasileiros:

Acordem e progresso!



EVENTOS DEVEM
TURBINAR PAÍS
A crise financeira internacional tirou o
Brasil da trajetória de crescimento e
desenvolvimento que havia sido traça-
da desde 2006. Mas ela já faz parte do
passado. Os principais indicadores já
retomam os níveis pré-recessão. Créditos,
serviços e rendas avançam. O comércio
se expande de forma consistente, ape-
sar de não ter a companhia de alguns
setores da indústria. 2009 foi o ano da
recuperação e, fundamentalmente, do
amadurecimento da economia nacional.
Quando a recessão bateu às portas do
país, em setembro do ano passado, o
PIB teve crescimento de 6,8%. A proje-
ção para o terceiro trimestre deste ano
é de 8% a 10%, superior aos 7,8% do
segundo trimestre. Segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a

situação do Brasil também é cómoda no
que tange à deflação e ao desemprego.
Nesse período, o país foi o único entre os
13 analisados pelo instituto que apre-
senta atualmente taxa de desemprego
menor que junho de 2008. O país, que
registrou a maior taxa de desemprego
em março deste ano (9%), iniciou a crise
com índice de 7,9% , em junho de 2008,
e caiu para 7,7% em setembro de 2009.
A oportunidade de abrigar os dois
maiores eventos esportivos do mun-
do na próxima década deixa o pano-
rama ainda melhor para o Brasil.
No discurso durante a vitória do Rio
de Janeiro para 2016, o presidente
do Banco Central, Henrique Meireles,
projetou o país como a quinta maior
economia do mundo no ano olímpico.
A caminhada a tal patamar (hoje o Brasil
tem a décima maior economia do plane-
ta) pode ser turbinada pelo esporte, que
necessitará de bilhões em investimento.



A conquista pelo Rio de Janeiro da
sede dos Jogos Olímpicos de 2016 deve-
se em grande parte ao trabalho superpro-
fissional de relações públicas desenvolvi-
do há mais de dois anos pelas autoridades
brasileiras, especialmente aquelas ligadas
ao esporte, com o presidente Lula à fren-
te, juntamente com o governo do esta-
do e da capital. Às justas comemorações
pela conquista da primeira Olimpíada
na América do Sul, porém, somam-se as
necessárias ações para que o evento mar-
que uma virada na capital carioca e deixe
um legado positivo para seus habitantes,
para o incremento do turismo e ao país.

Entre essas ações, o planejamento é
o fator essencial para a realização bem-
sucedida dos Jogos Olímpicos 2016, a
exemplo do que aconteceu em Barcelona
1992 e vem acontecendo em Londres,
em sua preparação aos Jogos de 2012.

No caso brasileiro, há a feliz coin-
cidência de o Rio ser uma das sedes da
Copa de 2014 e muitas das obras que
serão realizadas devem necessariamente
ser pensadas para aproveitamento nos
Jogos Olímpicos, especialmente aquelas

ligadas à infraestrutura urbana - de mo-
bilidade urbana (metrô, corredores de
ônibus, estacionamentos, entre outros),
aeroviária, de portos, de ampliação da
rede hoteleira e também esportiva.

Outra questão fundamental a ser
resolvida na infraestrutura refere-se ao
saneamento, em todas as suas vertentes:
água, esgoto, drenagem das águas plu-
viais e resíduos sólidos, ou seja, coleta e
destinação do lixo. Para isso, é absoluta-
mente urgente que as autoridades fede-
rais, estaduais e municipais se unam para
aproveitar a sinergia entre os dois even-
tos para eliminar, de uma vez por todas,
a poluição da baía da Guanabara, pro-
grama que vem de há quase duas décadas
e já consumiu mais de US$ 1 bilhão.

Esta é a única forma de superar a
deficiência crônica do Brasil em planeja-
mento, nas suas diversas esferas de poder
(federal, estadual e municipal). Ela vem
falhando seguidamente, com os custos
decorrentes: obras executadas às pressas,
sem projetos detalhados que definam
técnicas construtivas, especificações dos
serviços e materiais, cronograma de exe-
cução e orçamento rigorosos.

Exemplo dos problemas originados
dessa falta de planejamento foram as
obras do Pan-Americano de 2007, em
que a capital carioca praticamente não se
beneficiou dos investimentos realizados.

As obras para a Copa 2014 e às
Olimpíadas 2016 são a oportunidade de
aproveitar a intensa sinergia entre os dois
eventos, mirar os ensinamentos da histó-
ria recente e reverter esse quadro.

O melhor resultado da Copa-2014
e dos Jogos-2016 é o Brasil 2017, o le-
gado positivo desses eventos para o país.



SETE ANOS
EM QUATRO
Um estudo feito pelo economista José
Roberto Afonso, ligado ao PSDB, publi-
cado pelo jornal "O Estado de S, Paulo"
no dia 18 de outubro, mostra um dado
alarmante sobre a preparação do Bra-
sil para a próxima década. As obras
estruturais que serão feitas no país
consumirão um total de R$ 130 bilhões
até 2016, montante superior ao que foi
investido pelo governo em iniciativas do
mesmo segmento entre 2003 e 2009.
Até a Copa do Mundo serão R$ 100 bi
espalhados nas 12 cidades-sedes do
Mundial, e outros R$ 30 bilhões serão
alocados em intervenções de prepa-
ração do país para as Olimpíadas.
A realização dos dois eventos acelerou
projetos estruturais no país e criou uma
nova agenda de intervenções. Temas
pouco discutidos em épocas anterio-
res, como a criação de trens de alta
velocidade ou de um projeto de sane-
amento básico, entraram na lista de
debates. Mas o problema ainda é outro.
"Se não houver planejamento, os qua-
se 30 bilhões de reais que são previs-

Embora a segurança pública,
com frequência, tome a atenção
e a preocupação da população,

temos sérios problemas de
infraestrutura, que deixam o país
muito longe de figurar como uma

nação desenvolvida
GIOVANI TOLEDO

gestor da Mizumo, do grupo Jacto



O Brasil e o Rio não serão os mes-
mos após sediar, em apenas dois anos, a
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.
Teremos, até lá, sete anos de grandes
investimentos em infraestrutura, mobi-
lidade, projetos ambientais, qualificação
de pessoal, renovação de áreas urbanas.

Em todo o processo de candidatura
do Rio de Janeiro à sede olímpica ficou
clara a profunda mudança de imagem e
o posicionamento do Brasil no cenário
mundial; o trabalho profissional e com-
petente de toda a equipe dos três níveis
de governo que, alinhada com o Comitê
Olímpico Brasileiro, mostrou que já nos
consolidamos como um dos principais
destinos de grandes eventos no mundo.

Mas talvez o grande legado que te-
remos depois disso tudo será de imagem.

A transformação de eventos esporti-
vos como Copa do Mundo e Olimpíadas
em espetáculos transmitidos para todo o
mundo mudou também seu significado
para o país e a cidade que os sedia.

Hoje, uma edição de Jogos Olímpi-
cos transforma cidades, alavanca o turis-
mo e outros setores da economia e pode

deixar como herança uma imagem me-
lhorada, ampliada e consolidada do país.

Antes de 1992, Barcelona era uma
cidade industrial, nada acolhedora e de
costas para o mar. Depois das Olimpí-
adas, tornou-se um dos destinos turísti-
cos mais atraentes do mundo, com um
porto renovado, mudanças urbanas e,
sobretudo, uma recuperação espetacular
da auto-estima local. Os equipamentos
esportivos foram construídos de forma
que a transmissão da TV permitisse que
o telespectador visse também a cidade
- num reconhecimento dos organizado-
res da oportunidade única para mostrar
Barcelona como um destino turístico
atraente. Desde então, o fluxo de turistas
na cidade e na região é crescente.

O mesmo aconteceu com a Austrá-
lia, que tem grandes semelhanças com
o Brasil como destino turístico - está a
longa distância dos principais emissores
mundiais e é alcançado principalmente
por via aérea. Em pesquisas feitas em
1998, 45% dos americanos se diziam
mais propensos a visitar a Austrália nos
próximos quatro anos como resultado da
escolha de Sidney para sediar as Olimpí-
adas. Ou seja, o impacto da grande evi-
dência e exposição de mídia por um lon-
go período é direto no desejo de viagem.

O Brasil saberá entrar para a his-
tória como mais um caso de sucesso no
esporte. E o turismo colherá, desse pro-
cesso, mais frutos do que qualquer outro
setor. Agora, temos que começar a traba-
lhar - nos qualificando, afinando as par-
cerias entre os setores público e privado
e garantindo que 2014 e 2016 fiquem
marcados como os anos de grandes vira-
das para o turismo no Brasil.



A chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas
é vista no Ministério do Turismo como uma opor-
tunidade histórica de promoção internacional do
país. A estimativa é de que 500 mil turistas es-
trangeiros desembarquem em território nacional
para o Mundial de futebol, em 2014, Já para as
Olimpíadas, a projeção é de um incremento de
15% em relação ao ano anterior ao evento.
Segundo levantamento do Banco Central (BC), o im-
pacto econômico do turismo em 2008 foi de US$ 5,7 bi-
lhões, 133% a mais do que em 2003, resultado recorde
no país. Nos próximos anos, os investimentos e obras
gerados com as duas competições devem impulsio-
nar o setor, especialmente com turistas de negócios.
O turismo de eventos é outro segmento impulsiona-
do peia iminência das duas competições. Em 2008,
o país - já turbinado pela confirmação da Copa do
Mundo de 2014 - realizou 254 eventos internacionais,
de acordo com a International Congress and Conven-
tion Association (ICCA), e passou a ocupar a sétima
posição no ranking mundial nessa área. A movimenta-
ção financeira girou em torno dos US$ 122,6 milhões.



Nos próximos sete anos, os dois
maiores eventos esportivos do mundo
estarão no Brasil. Além do grande desa-
fio de montar toda a estrutura necessária
para receber competições deste porte,
teremos ainda, para a mídia brasileira, o
compromisso de gerar a melhor cobertu-
ra que já realizamos em todos os tempos.

Esta perspectiva é, sem dúvida, uma
grande oportunidade para acelerarmos
algumas atualizações tecnológicas que
já estão em curso, como a definição dos
padrões de equipamentos para uma ope-
ração mais ampla em alta definição. A
oferta de conteúdos em HDTV ainda é
pequena no Brasil, e temos pela frente
muito trabalho para modernizar o par-
que tecnológico, conseguir a diminuição
de custos e gerar conteúdo relevante e de
qualidade para a demanda do público.

A venda de conversores e televisores
em alta definição tem crescido ano a ano
e este Natal de 2009 deve registrar um
recorde na comercialização destes equi-

pamentos. Na sequência, teremos um
ano de Copa, em dois anos, a Olimpíada
de Londres e, daí em diante, a chance
inédita de sediar o evento máximo do
futebol, paixão mundial, e a competição
que sintetiza o ideal esportivo e a união
dos povos. Se o esporte já é comprova-
damente um forte incentivo para o fã
investir em tecnologia, essa motivação
deve ganhar novas proporções com uma
Copa e uma Olimpíada no Brasil.

Assim como a TV é campo vasto
para implantação de novas tecnologias,
como transmissões em 3D [realidade
que poderá estar muito mais desenvol-
vida até o Rio-2016], os meios digitais
também são terrenos férteis para inova-
ções. Agora, mais do que nunca, é hora
de focar esforços para ampliar a capaci-
dade de gerar conteúdo multimídia de
qualidade ao fã do esporte. Aumentar
a cobertura e a potência da banda larga
no país dará suporte para que os veículos
invistam numa transmissão on-line sem
precedentes. Copa e Olimpíada têm vá-
rios poios de competições e eventos si-
multâneos. Com a internet melhor, será
possível, por exemplo, atender aos fâs de
diversas modalidades com transmissões
ao vivo e conteúdos em profundidade
tanto ao fã de futebol, quanto do golfe.

Inovação tecnológica e qualidade
editorial. Copa e Jogos Olímpicos no
Brasil são desafios imensos e uma opor-
tunidade única para a mídia brasileira
colocar todo seu potencial em vigor.

MUITO ALÉM DA COMPETIÇÃO

1. As Olimpíadas de Pequim foram vistas por 4,4 bilhões de pessoas

2. A Copa de 2006 teve audiência acumulada de 26 bilhões de pessoas

3. A audiência da Globo aumentou em 31% durante os Jogos de 2008

4. A Record pagou US$ 60 mi pelos direitos exclusivos de Londres-2012

5. Em 2016, Globo, Band e Record exibirão as Olimpíadas na TV aberta



por

LÍBIA MACEDO

euforia de sermos sede de mais
um evento grandioso nos próximos seis
anos fez eclodir não só um espírito ver-
de-amarelo, mas uma grande responsabi-
lidade. A contagem regressiva começou.
Para termos um time de craques na ges-
tão do esporte, temos que nos superar e
treinar muito em várias esferas. Existem
inúmeras oportunidades ligadas direta e
indiretamente a esses eventos esportivos:

• PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO COM OS
ATLETAS DÍRETAMENTE, NA FORMAÇÃO,
TREINAMENTO, REABILITAÇÃO, APOIO E
CARREIRA DOS MESMOS;

• PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO COM OS
EVENTOS DIRETAMENTE, NOS CLUBES, FE-
DERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES, SETORES
DE TRANSPORTE, TRÂNSITO, CONSTRU-
ÇÕES, TECNOLOGIA APLICADA, MÍDIA,
LOGÍSTICA, HOTELARIA E RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS/INTERNACIONAIS;

• PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES
QUE SE UTILIZARÃO DESSES EVENTOS,
COM LICENCIAMENTO. CAPACITAÇÃO, EN-
TRETENIMENTO, PATROCÍNIOS E TURISMO;

Grandes eventos são como uma
onda, com efeitos na cadeia produtiva
refletidos em diversas áreas. É preciso ser
eficiente para obter um legado positivo e
não somente dívidas com esses eventos.

Não há espaço para a "cartolagem",
apesar da existência, sempre, de uma in-
gerência política. Para a conquista desses

megaeventos, pela primeira vez, houve
o alinhamento entre União, Estado e
Município. As eleições que virão preo-
cupam, pois os governantes que entram
devem manter os programas iniciados.

A contratação de consultores para
auxiliar na candidatura do Rio-2016 é
um alento. A campanha foi muito bem
feita, já fruto de profissionalização e
aprendizado, mas ainda temos muito a
aprender com estrangeiros. O impacto
desses eventos é monstruoso.

Só a Copa-2014, segundo pesquisa
realizada pela FGV Projetos para a CBF,
deve gerar 3,6 milhões de empregos. Ou-
tra pesquisa, da FIA/USP para o Minis-
tério do Esporte, revelou que 120.833
pessoas devem ser contratadas direta e in-
diretamente ao ano, entre 2009 e 2016,
por conta dos eventos. A qualificação de
mão-de-obra será tema recorrente.

Tudo agora é macro. Por isso a pro-
fissionalização refere-se aos vários níveis;
da área pública à privada, do especialista
ao ambulante; do turista ao cidadão.

Já temos capacidade para isso? Sim,
do contrário não faríamos um Réveillon
com 2 milhões de pessoas em Copacaba-
na. Ê importante aplicar essa experiência
para todos os eventos vindouros. Temos
de lutar contra a fama do jeitinho bra-
sileiro. Temos de ser muito organizados.

É hora de incorporar o lema "Citius,
Altius, Fortius" dos Jogos Olímpicos da
era clássica, compreender que os megae-
ventos são plataformas de entretenimen-
to, relacionamento e postura política que
alavancam economias e transformam
o cotidiano. Para isso, necessitamos de
profissionais capacitados, que se apoiam
em quem já fez esse tipo de evento e que
busquem a adequação cultural brasileira.



Há cerca de dois meses o Brasil ater-
rissou numa terra nunca antes visitada:
somos organizadores de uma edição dos
Jogos Olímpicos. Ok, isso não é mais no-
vidade. Também não é novidade a razão
dessa conquista. O Brasil é, aos olhos do
mundo, a "bola da vez", o grande merca-

Não se constrói uma realidade
investindo apenas em equipes
olímpicas e grandes eventos

do consumidor e exportador de cultura.
Também é um país de grandes ta-

lentos, em várias áreas. Não ainda em
número suficiente para suportar um de-
senvolvimento amplo e sustentável, bas-
ta ir para além da Zona Sul, paulista e ca-
rioca, ou de outros poios de excelência.
Mas com certeza o bastante para realizar
grandes feitos, como a exploração de pe-
tróleo ou as seleções de vôlei.

Não tenho dúvida de que, assim
como o país venceu a disputa olímpica,
seremos capazes de preparar o Rio para os
Jogos. As instalações serão construídas, a
questão de acomodação será resolvida,
tais quais problemas de deslocamento. E
não teremos incidentes violentos durante
a competição. O que não estiver dentro
da capacidade nacional, será viabilizado
com fornecedores internacionais, como
foi feito até agora. Com recurso tudo se
consegue, videm as estratégias impetra-
das para a realização do Pan-Americano
e da própria candidatura olímpica. Não
será fácil, mas chegaremos lá.

Temos então a questão da repre-
sentatividade nos Jogos,. Qual equipe
olímpica será preparada e quais resulta-
dos terão? Aí o problema começa a ficar
mais complexo, porque as variáveis são
outras. Nossos talentos, ou a exploração
destes, são concentrados, e não amplos
como sugeriria uma nação olímpica. E
não estou falando de medalhas, já que
nenhum país progride tão rapidamente.
Não há milagre que nos faça chegar en-
tre os primeiros do mundo em sete anos.
Mas também não há dúvida de que che-
garemos a um maior número de finais
em um maior número de modalidades.

Mas o que ficará desse grande e caro
projeto? O que resultará em termos de
"desenvolvimento esportivo" para o Bra-
sil? Aí que há muitas dúvidas e receios.

Desenvolvimento esportivo repre-
senta, segundo muitos teóricos e práti-
cos, o maior número possível de pesso-
as praticando esporte e se beneficiando
dele. Mais do que acompanhar esporte
pela TV, desenvolvimento é dar maior
oferta de esporte, de verdade, no dia-a-



dia, nas escolas, nos bairros, proporcio-
nar maior lazer esportivo, mais campeo-
natos regionais, em todos os municípios.

Esse é que é um desafio olímpico!
Para construirmos esse país não

serão necessários tantos recursos finan-
ceiros quanto o projeto Rio-2016. Mas
é preciso tempo e prioridade dos gover-
nantes e da sociedade. Para se construir
uma equipe olímpica basta organizar
processos seletivos, treinar potenciais
bons atletas alguns anos e esperar os
resultados. Mas para transformar a rea-
lidade da oferta de prática esportiva no
Brasil é preciso mobilizar vários agentes
que não possuem esse tema na agenda
e, pior, não entendem o que significa o
termo "Esporte para Todos".

O esporte como desenvolvimento e
como transformação social é anterior ao
esporte de alto rendimento. Tem a ver
com cultura de prática, com um povo
acessando os benefícios educacionais e
de saúde, com a formação de grupos, o
fomento à identidade, a integração de
pessoas numa convivência positiva.

Não se constrói essa realidade in-
vestindo apenas em equipes olímpicas
e grandes eventos. Os exemplos dos
grandes atletas inspiram os iniciantes, é
verdade. Porém poucos viram realmente
atletas, e a inspiração vira frustração. O
que nos leva a concluir que só investin-
do na ampliação da prática é que o Brasil
pode se transformar a partir do esporte.

São várias iniciativas que já aconte-
cem e que transformam realidades. Mas
ainda é pouco! Com a expectativa pelos
grandes eventos, isso pode piorar. Se não
levantarmos a bola desse esporte que é
para todos, seremos meros espectadores
olímpicos. Favoreceremos meia dúzia de
centenas de atletas e esqueceremos mi-
lhões de jovens. Desenvolveremos uma
cidade e deixaremos de lado milhares.

Precisamos decidir, e rápido., o que
queremos de tudo isso. Para que, depois,
ninguém se arrependa da cara, sem ma-
quiagem, que vamos mostrar em 2016.

Antes mesmo de o Rio de Janeiro ser
eleito sede dos Jogos de 2016, a Vale,
segunda maior empresa mineradora
do mundo, decidiu usar o viés social
para alavancar um projeto olímpico.
O programa "Brasil Vale Ouro" foi lan-
çado com pompa pela empresa para
tentar mudar a realidade de crianças
nas cidades impactadas pela atividade
de extração mineral da companhia.
Com investimento total de R$ 300 milhões
até 2016, o objetivo é formar atletas para
representarem o Brasil nos Jogos do Rio
de Janeiro. Judô, atletismo e natação
serão as três principais modalidades do
projeto, que seleciona jovens até 16 anos
e, também, capacita treinadores para
trabalharem em 30 centros pelo país.
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O Brasil tem a grande oportunida-
de de transformar sua economia com a
preparação dos dois maiores eventos
esportivos do planeta. O Mundial de
2014 pode ainda representar a principal
"Copa verde" da história da competição.

O tempo é curto, e o desafio maior
será a ampliação do conceito de "Copa
Verde" e sua respectiva aplicação e gestão
das cidades. Além de incorporar todas as
práticas de eficiência ambiental dos es-
tádios de futebol, como a instalação de
painéis de energias renováveis e sistemas
de captação de águas de chuva, o Brasil
deverá se preocupar com a inserção da
sustentabilidade na cultura da sociedade,
bem como a gestão do setor público e
privado deverá incorporar a perenidade
como principal questão à infraestrutura
e posterior sucesso da Copa.

Quando se destacam temáticas no
contexto de tornar sustentáveis Copa e
Olimpíadas no Brasil, vale considerar a
mitigação do impacto ambiental, os in-

vestimentos éticos na esfera social, a ne-
cessidade de expansão do ecoturismo e,
principalmente, a readequação de parâ-
metros e indicadores de desempenho do
setor de construção civil.

Esse último merece atenção espe-
cial, pois se torna significativo à reali-
zação dos dois eventos e somente terá
êxito se o planejamento considerar todas
as questões que possam impactar nega-
tivamente suas projeções, o que obriga
a existência de um envolvimento inicial
com todos os públicos de interesses.

A maior responsabilidade será o
legado para o desenvolvimento susten-
tável da infraestrutura nacional. Ela de-
verá ser estruturada com a fundação do
padrão de consumo futuro do país. Por
exemplo, o modelo de transporte adota-
do determinará os insumos futuros nas
cidades que receberão as disputas.

A ampliação do metrô e outras for-
mas de transporte público menos de-
pendentes da utilização de combustíveis
fósseis determinará menores impactos ao
meio ambiente. Estruturas inteligentes
que consomem menos energia elétrica
e com um custo de manutenção menor
trará menos ônus à administração públi-
ca. Deve-se pensar nas próximas déca-
das, não apenas no período dos eventos.

Por fim, é importante o Brasil apro-
veitar a extensão de diálogo mundial so-
bre clima e crise financeira, e usar os dois
maiores eventos de mídia do planeta
para mostrar uma quebra de paradigma.

TEMA E RECORRENTE
DESDE COPA DE 2006

A Copa da Alemanha foi o ponto
de virada para a questão da sus-
tentabilidade nos grandes eventos
esportivos. O torneio popularizou
o green goal, conjunto de iniciati-
vas voltadas a reduzir seu impac-
to negativo no ambiente. Foram
adotadas, por exemplo, medidas
para reduzir produção de lixo e

consumo de água nos estádios.
Houve ainda campanha de plantio
de árvores para compensar os
gases emitidos pelos carros que
passaram pelas ruas do país. No
total, mais de 600 mil euros foram
investidos em diversas ações.
Mas o impacto ambienta! tornou-
se tema ainda mais presente em
Pequim, que usou as Olimpíadas
para mudar sua imagem. O então
recém-criado ministério do Meio

Ambiente chinês contou com US$
17 bilhões de investimento para
a preparação olímpica. Ainda
assim, a imagem de pessoas
circulando pelas ruas usando
máscaras tornou-se comum.
Em 2010, na Copa do Mundo, a
África do Sul colocará em prática
41 projetos com foco ambiental na
fase de estruturação do país para
o torneio, revelando ainda mais a
preocupação global com o tema.
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