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Porto Olímpico custará mais de R$ 3 bilhões
Início das obras na área que abrigará Centro de Tecnologia e vilas de mídia e árbitros está previsto para 2013

Divulgação

ALÉM DAS instalações olímpicas, o projeto vencedor do concurso Porto Olímpico (acima) prevê hotel, centro de convenções e praças
Domingos Peixoto

JORGE ARRAES, da Cdurp: simulações apontam rentabilidade

Mariana Durão
mariana.durao@oglobo.com.br

● As obras do Porto Olímpico,
que abrigará equipamentos para
a Rio 2016, vão custar em torno
de R$ 3,3 bilhões. A estimativa é
da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano da Região Por-
tuária (Cdurp). A empresa mu-
nicipal que coordena a revita-
lização da área concluirá este
mês a modelagem econômica do
complexo de 850 mil metros
quadrados, onde ficarão as vilas
de Mídia e Árbitros, o Centro
Operacional de Tecnologia e o
Centro Principal de Operações
dos Jogos Olímpicos, além de
áreas comerciais e, possivel-
mente, um hotel.

A ideia é que em agosto o
mercado imobiliário comece a
avaliar o projeto, cujo investi-
mento será 100% privado. A
exemplo da Vila do Pan, os in-
corporadores converterão os
apartamentos das vilas em uni-
dades residenciais e/ou comer-
ciais, que serão entregues aos
futuros proprietários em 2017.

Complexo pode ter como
sócio fundo do FGTS

— É um projeto imobiliário
com fluxo de caixa complexo.
As obras vão até 2015 e após o
uso pelo Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) será preciso
investir na conversão dos
10.600 quartos das vilas em
apartamentos residenciais e la-
jes comerciais para entrega aos
proprietários — diz o presiden-
te da Cdurp, Jorge Arraes. Ele
explica que as variáveis mais
sensíveis são o custo da obra e
dos Certificados de Potencial
Adicional Construtivo (Ce-
pacs), títulos que dão direito a
construir prédios acima do ga-
barito original da área.

Pelas contas preliminares,
só o custo de Cepacs — to-
mando por base um preço de
R$ 800 por unidade — será de
R$ 1,2 bilhão. Somados aos R$
3,3 bilhões da obra, o inves-
timento sobe a R$ 4,5 bilhões.

O Fundo de Investimento Imo-
biliário Porto Maravilha, que
tem como único cotista o FGTS,
terá papel fundamental no de-
senvolvimento do Porto Olím-

pico. O fundo arrematou em re-
cente leilão os 6,3 milhões de
Cepacs da prefeitura. Pelo edital,
o adquirente tem a preferência
na compra de terrenos públicos
da Zona Portuária. É o caso dos
terrenos da Usina do Asfalto,
próxima à Rodoviária Novo Rio,
e da Praia Formosa (veja o ma-
pa), onde ficarão os equipamen-
tos olímpicos. Segundo Arraes, a

Cdurp entregará a operação es-
truturada ao FGTS.

— O fundo o levará a mer-
cado. O mais provável é que se
torne sócio dos incorporadores,
entrando com os terrenos e Ce-
pacs — diz Arraes, da Cdurp. O
vice-presidente de Recursos de
Terceiros da Caixa, Marcos Vas-
concelos, confirma que há in-
teresse na participação socie-

tária em empreendimentos na
região. Ele destaca, porém, que
a forma de atuação no Porto
Olímpico ainda está em estudo.
O financiamento das obras pela
Caixa não está descartado. Além
das grandes incorporadoras do
país, é possível que adminis-
tradoras de shoppings e cadeias
hoteleiras entrem na formação
de um pool de investidores.

Apesar do alto investimen-
to, o mercado imobiliário vê
com bons olhos o projeto do
Porto Olímpico. Para o vice-
presidente da Associação dos
Dirigentes do Mercado Imo-
biliário (Ademi-RJ) e sócio da
Fator Realty, Paulo Fabbriani,
não há risco de reedição dos
erros da Vila do Pan. Apesar do
sucesso de vendas no lança-

mento, em 2005, problemas de
infraestrutura e com a pre-
feitura ainda levam moradores
dos prédios que abrigaram os
atletas aos tribunais.

— Ao contrário da Vila do
Pan, que era quase uma ilha, a
área da Vila de Mídia da Rio 2016
é central e passará por uma
grande revitalização. No Porto
há um objetivo da prefeitura de
agregar valor à área e atrair uma
população que deve trabalhar
na região — diz Fabbriani.

Fantasma da Vila do Pan não
assusta empresários

Para o empresário há grandes
chances de os apartamentos se-
rem enquadrados no programa
de financiamento Minha Casa,
Minha Vida. Sua empresa, a Fa-
tor, está prospectando áreas e
gostaria de participar da cons-
trução de um hotel no Porto
Olímpico. O presidente da Tish-
man Speyer, Daniel Cherman, diz
que há interesse, mas é preciso
estudar as condições. A empre-
sa está construindo o Port Cor-
porate, primeiro edifício corpo-
rativo da Zona Portuária.

Os cálculos preliminares pro-
jetam uma rentabilidade real de
15% sobre o custo da obra. Entre
outrospontos,oscálculos levam
em conta benefícios fiscais, in-
vestimentos em infraestrutura
por conta da prefeitura, aluguel
pago pelo COI, locação de salas,
quartos de hotel e a venda dos
apartamentos. A Cdurp trabalha
com 5.400 imóveis de 60 metros
quadrados, dois quartos e preço
médio de R$ 270 mil. O resto da
área seria convertida em lajes.

— Todo projeto tem risco de
mercado, mas as contas mos-
tram que é viável — diz Arraes.

Para chegar à modelagem
econômica final do Porto Olím-
pico, a companhia fará novas
simulações baseadas nos qua-
tro projetos arquitetônicos
vencedores do concurso Porto
Olímpico, anunciados semana
passada pelo IAB-RJ. É pos-
sível que opte por um híbrido
dos quatro, de acordo com a
viabilidade apontada nos es-
tudos. A única obrigação é
aproveitar 40% do projeto ven-
cedor, do arquiteto João Pedro
Backheuser. ■

Resultado dentro e fora de quadra
De olho em 2016, confederações investem em gestão profissional

● A acirrada disputa por recur-
sos (públicos e privados) para a
formação de atletas até os Jogos
2016 está impulsionando a pro-
fissionalização da gestão de con-
federações de esportes olímpi-
cos. A meta é enxugar custos,
investir mais em atletas e, com
bons resultados, atrair mais pa-
trocinadores e subir na escala de
distribuição de recursos da Lei
Agnelo Piva (10.264/2001) — que
destina 2% da arrecadação de
loterias federais ao Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB).

Empossada em 2009, a nova
diretoria da Confederação Bra-
sileira de Basquete (CBB) con-
tratou a consultoria Brunoro
Sport Business (BSB) para pla-
nejar a gestão da CBB até 2012,
com plano de desenvolvimento
até 2016. E um planejamento
estratégico até 2020. O presi-
dente da BSB, Marcelo Doria,
conta que foram estabelecidas
metas e a gestão foi descen-
tralizada com a criação de oito
cargos de diretoria, todos re-

munerados a valores de mer-
cado. É o caso dos ex-jogadores
e atuais diretores das seleções
masculina e feminina, Vanderlei
Mazzuchini Jr. e Hortência.

— O objetivo é levantar o
basquete, que ficou fora das três
últimas Olimpíadas com a se-
leção masculina — diz o diretor
executivo Luis Felipe Barros.
Desde então, a CBB já atraiu os
patrocínios de Nike e Bradesco,
que se somaram ao da Eletro-
bras. O faturamento de R$ 16
milhões em 2010 deve subir a R$
24 milhões em 2011. A meta é
chegar a R$ 45 milhões.

Superintendente-executivo
de Esportes do COB, o ex-
jogador de vôlei Marcus Vi-
nícus Freire diz que o Comitê
leva em conta 17 parâmetros
para distribuir recursos, qua-
tro deles ligados à gestão ad-
ministrativa. Para contribuir,
foi criado o Instituto Olímpico,
que forma gestores esportivos
em todo país.

— O perfil das 29 confede-

rações ainda é muito distinto e
queremos multiplicar o modelo
adotado no COB — diz Freire.

Patrocinadores exigem
estrutura sólida

A recém-formada Confedera-
ção Brasileira de Rugby (CBRU)
— o esporte voltará às Olim-
píadas em 2016 — aposta num
forte planejamento de marketing
para turbinar seu orçamento.
Como novata, ela recebe apenas
R$ 500 mil por ano do COB.
Desde novembro passado conta
com a assessoria da agência de
marketing esportivo Dream Fac-
tory Sports. O trabalho passa
pela criação de produtos e pro-
moção dos esporte na mídia. Em
pouco tempo, Bradesco, Topper,
Heineken e Cultura Inglesa pas-
saram a patrocinar o esporte.

Um dos pioneiros na migra-
ção do modelo voluntário para o
de executivos profissionais, o
Comitê Paraolímpico Brasileiro
(CPB) se preocupa agora em
ajudar na capacitação de diri-

gentes das federações. A ideia é
ensiná-los a captar recursos via
leis de incentivo e agentes pri-
vados. Segundo Andrew Par-
sons, presidente do CPB, é im-
portante que se tornem finan-
ceiramente independentes:

— Nossos recursos são li-
mitados e se não os aplicarmos
bem não atingiremos a meta de
fechar os Jogos 2016 em 5o- lugar
no quadro de medalhas parao-
límpicas. Já a Confederação Bra-
sileira de Judô (CBJ) saiu do
vermelho depois que adotou um
sistema de gestão empresarial.

— Não recebíamos recurso
de governo porque o nome
estava sujo. Hoje estamos no
teto de recursos da Lei Agnelo
Piva — diz o presidente da CBJ
Paulo Teixeira. A confedera-
ção ganhou uma nova sede
com área para treinamento, no
Galeão, graças ao patrocínio
da Infraero. Recentemente fe-
chou com a Sadia. As con-
tratações passam pela Afamar,
de RH. (Mariana Durão) ■

Empresários querem
formar heróis olímpicos
LiveWright aposta em nove modalidades

● Um grupo liderado por empresários como João Paulo Diniz,
Gilberto Sayão e Roberto Klabin está trabalhando para
formar heróis olímpicos até a Rio 2016. O movimento foi
batizado de LiveWright, uma homenagem ao empresário e
idealizador do projeto Roger Wright, morto em um acidente
aéreo em 2009. Um estudo da consultoria americana Mckin-
sey definiu o apoio a nove esportes olímpicos: ginástica,
ciclismo, lutas, canoagem, vela, atletismo, judô, taekwondo e
remo. Além de captar recursos junto à iniciativa privada —
neste ano serão R$ 14 milhões —, o LiveWright faz projetos
técnicos para as modalidades.

— Procuramos ajudar no processo de profissionalização
da gestão das entidades. Para ser campeão é preciso se
estruturar — diz Celso Schvartzer, CEO do movimento, que
terá contas auditadas pela Ernst & Young.

A seleção das modalidades apoiadas levou em conta o
custo-benefício entre investimento e potencial de ganho de
medalhas olímpicas. Os investidores interessados na cau-
sa terão duas formas para destinar sua verba: por meio de
um fundo geral que apoiará um portfólio de projetos
selecionados pelo LiveWright ou em um dos projetos
exclusivos desenhados pela organização para as mo-
dalidades. A coreana Hyundai Heavy Industries, por exem-
plo, já manifestou interesse em apoiar futuramente o
taekwondo, o esporte mais popular de seu país.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 julho 2011, Economia, p. 35.




