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Copa e Olimpíadas são a
chance de mudar o Rio

Esta pode ser a década de ouro para a cidade
em decorrência dos investimentos
demandados pelos megaeventos esportivos

i
i

da região metropolitana da "cidade maravilhosa",
marcada pelos piores índices do país em violência,
saúde pública e ensino fundamental.

Nesta entrevista à Legado, Mauro Osório, que
também é professor da Faculdade Nacional de Direi-
to da UFRJ e autor de vários livros - entre eles Rio
Nacional, Rio Local: Mitos e Visões da Crise Carioca
e Fluminense, da Editora SENAC -, mostra como a
preparação para a Copa e a Olimpíada coincide com
um período especial do estado do Rio de Janeiro e
da capital. Ele acredita que as autoridades estão no
caminho certo para melhorar sua estrutura pública
e evitar situações de caos, como a ocorrida no Ar-
quivo Público, em que gansos foram colocados para
combater ratos.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

Este é um bom momento para mudar indicadores
econômicos e sociais do Rio de Janeiro?

Esta pode ser uma década de ouro para o Rio, em
decorrência dos investimentos demandados pelos
megaeventos esportivos. Os desafios são vários, a
começar pela reversão de um ciclo de esvaziamento
econômico e estagnação. Os anos 1960 e 1970 fo-
ram muito ruins para o estado. Quando a capital se
transferiu para Brasília, perdemos dinamismo e não
foram construídas alternativas.

O que tudo isso tem a ver com o "sistema" do filme
Tropa de Elite, em que políticos, policiais e gover-
nantes são parceiros no crime organizado?

Tem a ver com um par t icular processo de
degradação da política, parecido com a Chicago
dos anos 1920 ou o sul da Itália, onde estados pa-
ralelos t inham o policial como sócio, nos moldes
operacionais da máfia. Clientelismo existe em
qualquer lugar do mundo, mas o problema são os
pesos e contrapesos. Só recentemente começou
uma reestruturação do setor público, com a pro-
fissionalização da polícia e a menor influência dos
territórios paralelos. Esse quadro se refletiu até na
arrecadação de tributos. Os avanços recentes na
Secretaria Estadual de Fazenda só foram possíveis
graças à ruptura desses esquemas.

O Rio inclusive perdeu participação no PIB do País...
Entre 1970 e 2008, o Rio foi o estado que mais

perdeu participação na economia nacional, com
32,10%. Apesar dos investimentos como os do setor
automobilístico no Vale do Paraíba Fluminense,
o desempenho do estado continua inferior ao do
resto do país. Somente nos dois últimos anos a
economia fluminense se aproximou da brasileira.
O Abílio Diniz, há dez anos, dizia que no Rio era
muito difícil competir, porque alguns supermerca-
dos não pagavam impostos. A lógica política que
predominava também resultava em mais caixa dois.
O atual governo reestruturou a Secretaria de Fazen-
da, fez concurso público, diminuiu as nomeações
politiqueiras, passou a cobrar ICMS.

No mercado de trabalho ocorreu algo semelhante?
De 1995 a 2009, os empregos cresceram bem

no estado - 43,3% contra 73,5% no País. Agora a
taxa já encostou na média nacional. Mas não dá
para ser ufanista. Uma parte disso é efeito sazonal
das vagas temporárias do turismo de final de ano.

Na construção civil, os empregos formais no Rio
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aumentaram só 6,54%, metade da média nacional,
entre dezembro de 2009 e novembro passado. Ou
seja, o Rio não está "bombando". Saímos de uma
trajetória de décadas ruins, mas ainda temos muito a
avançar. As grandes obras públicas não deslancharam
como deveriam, o setor público ainda está muito de-
sestruturado. Os empreendimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento andam muito lentamente.
O Arco Metropolitano (rodovia que servirá como
ligação entre as cinco principais rodovias que cortam
a Região Metropolitana) deveria ter ficado pronto em
2009 e até agora não foi concluído.

E como estas décadas ruins impactaram os indica-
dores sociais?

A lógica política se degradou, atingindo princi-
palmente a periferia da metrópole. Basta comparar
indicadores de educação fundamental das regiões
metropolitanas do Rio, São Paulo e Belo Horizon-
te: os 15 piores resultados são todos daqui. Mas
houve uma mudança recente e estratégica, com as
Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Ainda
restam enormes desafios para consolidar uma nova
realidade. Não há como resolver os problemas
sem integrar a política econômica, as políticas de
saneamento, saúde, educação, habitação, lazer e
transporte de massas.

Como isso se traduz em ações concretas?
Além de uma Agência Metropolitana Pública e de

uma política metropolitana, é preciso uma estratégia
que pense a estrutura produtiva integrada. O Rio está
atraindo empreendimentos vinculados à Copa e às
Olimpíadas, e também industriais. A indústria con-
tinua com papel central no dinamismo da economia,
porque contrata vários tipos de serviços, consome
insumos e produtos agrícolas.

Como os projetos ligados à exploração do petróleo
e do pré-sal podem contribuir na recuperação da
economia regional?

O Rio tem algumas vantagens: a Petrobras está
aqui, o parque tecnológico da Universidade Federal
do Rio de Janeiro idem. Estimativas da Prefeitura do
Rio apontam que, até 2016, o complexo produtivo de
petróleo e gás poderá gerar, apenas na cidade, cinco
vezes mais empregos do que as Olimpíadas. Mas
não podemos deitar em berço esplêndido, temos de
elaborar uma política detalhada.

Qual a contribuição específica da Copa e das Olim-
píadas nesse processo?

Para uma cidade como o Rio, conquistar eventos
dessa magnitude é muito importante pela visibili-
dade. Mas é exagero achar que os eventos serão a
nossa redenção. Barcelona é um bom exemplo, mas
Londres é melhor ainda, pois optou por construir
a Vila Olímpica de 2012 no centro degradado, para
depois do evento transformar os prédios em moradia
popular. Também fará uma série de equipamentos
removíveis para evitar elefantes brancos e vai criar
um calendário de eventos que permitirá o uso de
estádios e outros locais de forma contínua. No Rio,
a estrutura não ficará no centro, mas em uma área
de expansão da capital, a Barra da Tijuca e o Re-
creio dos Bandeirantes. Na época da candidatura,
houve receio de que o maior adensamento humano
no centro poderia acentuar a questão da violência.
O correto era realizar os eventos na zona central e



portuária, onde estão localizados 40% do emprego
formal da capital e só 4% das moradias. É possível
negociar para levar a essas zonas o que for possível.
Ainda mais agora, que a violência está se resolvendo.
A Prefeitura do Rio já começou a fazer isso. A Vila
da Mídia ficará na zona central, mas isso deveria
ser ampliado.

E como os investimentos ligados aos megaeventos
esportivos podem melhorar o transporte de massa?

Londres está investindo em transporte de massa
sobre trilhos. Aqui estão sendo feitos investimentos
em canaletas exclusivas de ônibus. Ao contrário das
principais metrópoles do mundo, não temos metrô
chegando aos aeroportos. O maior desafio colocado
pelos megaeventos é não deixar a chance de transformar
o capital intangível que permitiu ao Rio conquistar as
Olimpíadas em capital tangível. Deveríamos ampliar
o transporte de massas, priorizando as zonas central
e portuária, onde estão o emprego e a moradia.

A maioria desses desafios depende de políticas
públicas e, em última instância, de uma máquina
pública organizada. Será possível superar todas
as deficiências?

Em São Paulo, nos últimos 30 anos, o governo
estadual e as prefeituras nunca deixaram de promover
concurso público. Já o Rio, na área fazendária, não
havia concurso desde os anos 1980. Na Secretaria de
Ação Social e Recursos Humanos do Estado do Rio
não tem um assistente social concursado. No DETRAN
predomina o apadrinhamento. No início dos anos
1990 eu fui multado por ter ultrapassado um bonde
pela direita no Leblon, na Rua Ataulfo de Paiva! O
bonde deixou de existir na década de 1960, mas 30
anos depois o DETRAN ainda não havia mudado seus
códigos e certamente um guarda de trânsito digitou
o código errado ao registrar a multa.

E como é a história de colocar gansos para tomar
conta do arquivo estadual?

Um dirigente público me contou que o caos no
Arquivo do Estado do Rio era tão sério que um dos
funcionários chegou a colocar gansos para enfrentar
os ratos que tomavam conta do local. Mas ele não
sabia que os gansos possuem bactérias que destroem
papéis [risos].

Diante de tudo isso, o senhor está confiante de que
o Brasil fará bonito nas Olimpíadas?

A cidade do Rio conquistou a sede das Olimpíadas
não só pelo seu projeto olímpico, mas pela forte arti-
culação entre governos federal, estadual e municipal.
O Pan-Americano também deixou legados positivos

do ponto de vista social e de equipamentos urbanos,
e demonstrou que o Brasil e o Rio são capazes de
organizar megaeventos.

Mas existem referências negativas também, como
a violência.

Em passagem recente pela Europa, comprei em
Paris um cartão de telefone público ilustrado com
foto do Cristo Redentor. Sem dúvida, algo bom. Já
em Turim, na Itália, fiquei sabendo que deram a um
prostíbulo o nome de "Garota de Ipanema". Isso mos-
tra bem os dois lados da marca internacional do Rio.
Durante a Copa e as Olimpíadas temos de reforçar
o aspecto positivo da marca e da vida dos cariocas,
e tentar fazer com que a marca negativa se dilua.

Text Box
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