
INDA BEM QUE N Ã O FOI A Q U I , NÉ? JÁ I M A G I N O U O QUE 
iria ser escrito, falado?" Carlos Arthur Nuzman, presidente do 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), se refere aos saques e incêndios 

que recentemente paralisaram Londres, sede da Olimpíada de 2012. Apesar 
do comentário, ele diz que segurança não será problema nos Jogos do Reino 
Unido nem nos do Brasil, em 2016. Sua preocupação é outra: a preparação 
dos atletas. Apesar de presidir o COB desde 1995, ele critica a formação de 
atletas no Brasil. "É o único caso na história (de um país sede dos Jogos) que 
não tem um centro olímpico de treinamento. A Austrália, com um sexto da 
população brasileira, tem nove centros." O dirigente afirma que a solução 
para o país ganhar mais medalhas é investir em esportes individuais. 

ÉPOCA- O governo federal, Estados e mu
nicípios discutiram no inicio do mês quem 
fará o que nas obras e na organização da 
Olimpíada de 2016. Quais serão as res
ponsabilidades do Comitê Organizador? 
Carlos Arthur Nuzman - A matriz de 
responsabilidades é dividida em quatro: 
as três esferas de governo e o Comitê. 
Nós entraremos logo que esteja resol
vido entre eles. Ainda não recebemos 
convite para participar da reunião. 

ÉPOCA - Então ainda não há definições 
sobre o papel do Comitê Organizador? 
Nuzman - O Comitê faz as instalações 
temporárias e o planejamento geral dos 
Jogos. O planejamento já foi entregue ao 
COI (Comitê Olímpico Internacional), 
e estamos esperando que eles aprovem. 
Seguimos o planejamento do COI desde 
que fomos escolhidos como sede dos 
Jogos. Estamos absolutamente em dia. 

ÉPOCA- Entre as cidades sedes de Olim
píada, há o exemplo de Barcelona, que 
canalizou recursos para a reurbanização 
da cidade. Mas também o de Atenas, que 
colaborou, segundo vários analistas, 
para a derrocada econômica da Grécia, 
devido a gastos descontrolados e exces
sivos. Caminhamos para qual direção? 
Nuzman - Os Jogos Olímpicos não 
contribuíram em nada para a crise 
grega. Nenhum país que organize Jogos 
Olímpicos, por mais que você possa 
gastar, chega perto dos números 
a que a Grécia chegou em sua crise. • 
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Então não vamos querer colocar os 
Jogos em um baú em que não merecem 
estar. Se você me perguntar os benefícios 
que Atenas teve, vou te dar inúmeros. 

ÉPOCA- Especialistas dizem que Atenas 
investiu muito mais do que precisava... 
Nuzman - É outra história. Não vou 
entrar no mérito do projeto inicial nem 
de sua execução. Vou tratar do Rio. O 
que eu digo é que o Rio será o melhor 
exemplo de transformação de uma 
cidade por causa dos Jogos Olímpi
cos, por meio do metrô, melhorias da 
rede ferroviária e dos BRTs (Bus Rapid 
Service, vias exclusivas para ônibus). 

ÉPOCA - Os Jogos Pan-Americanos 
foram apontados como fator decisivo 
para a conquista da Olimpíada. Fala-se 
que algumas arenas construídas para o 
Pan são subutilizadas, como o Parque 
Aquático Maria Lenk. O senhor concorda? 
Nuzman - Não concordo. Posso dar uma 
lista de todas as atividades que eles têm. 
A Arena foi cedida pela prefeitura ao 
grupo GL Eventos, que administra o 
Riocentro, e eles pagam um aluguel de 
uso. Lá existem inúmeras competições. 
No Maria Lenk, nós corrigimos diversos 
problemas de construção e, hoje, temos 
uma série de atletas que treinam natação 
e saltos ornamentais. Temos o centro de 
treinamento de tae kwon do e está sendo 
montado o Laboratório Olímpico. O ve-
lódromo tem competições permanentes: 
ciclismo, judô, levantamento de peso, 
patinação. Deodoro tem um dos centros 
de tiro mais importantes do mundo. Já 
tivemos mais de 150 eventos realizados 
lá desde que terminaram os Jogos. 

ÉPOCA- Todas as instalações do Pan 
serão usadas nos Jogos Olímpicos? 
Nuzman - Sim, todas as instalações. 

ÉPOCA- A Olimpíada do ano que vem 
será em Londres, onde ocorreram vários 
atos de vandalismo no inicio de agosto. 
Como seria a repercussão internacional 
se ocorresse algo assim no Brasil? 
Nuzman - Ainda bem que não foi aqui, 

né? Já imaginou o que iria ser escrito, 
falado? Nós confiamos completamente 
no sistema de segurança de Londres 
para as Olimpíadas. Também estamos 
trabalhando da melhor forma na área de 
segurança. O governador Sérgio Cabral 
e o secretário (da Segurança) José Ma
riano Beltrame têm feito um trabalho 
espetacular, e nós contratamos para o 
Comitê Organizador o Luiz Fernando 
Corrêa, que foi o diretor-geral da Polícia 
Federal e do Pan, que foi um sucesso. 

ÉPOCA - Pouco se tem falado até agora 
sobre os Jogos Pan-Americanos de Gua-
dalajara, que acontecerão em outubro. 
Pode-se esperar do Brasil um resultado 
melhor que o da última edição, quando o 
pais jogou em casa e ficou em terceiro? 

Nuzman - O país sede sempre tem um 
desempenho melhor, então não quero 
comparar os resultados de Guada-
lajara aos do Rio. Até porque o foco 
principal é a classificação para os 
Jogos Olímpicos. Esperamos ter um 
bom desempenho e com isso ajudar 
na preparação para 2012 e 2016. 

ÉPOCA - O Brasil costuma ter bons resul
tados em esportes coletivos, que rendem 
poucas medalhas. Algo está sendo feito 
para incentivar esportes individuais? 
Nuzman - Se os esportes coletivos 
contassem medalhas individuais, o 
Brasil seria o terceiro do ranking. Mas 
os esportes coletivos rendem apenas 
medalha no quadro de classificação 
dos países. Como venho de esporte 
coletivo (vôlei), fico à vontade para 

defender os individuais. É pessoalmente 
minha preocupação desde que entrei. 
Nós fizemos uma mexida grande desde 
Pequim. Profissionalizamos o depar
tamento e contratamos consultorias 
de excelência, pois o Brasil ganhou 
os Jogos Olímpicos sem ter nenhum 
centro olímpico de treinamento. É o 
único caso na história. A Austrália tem 
30 milhões de habitantes e dispõe de 
nove centros. Desde dezembro de 2010, 
o centro de treinamento do Time Brasil 
está no Parque Aquático Maria Lenk, 
onde treinam os atletas do tae kwon do 
e fica o Centro de Ciências do Esporte. 
E vamos ter finalmente o Laboratório 
Olímpico, a partir do início do ano 
que vem, cuja montagem custou R$ 12 
milhões, feita com recursos da Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos do 
Ministério da Ciência e Tecnologia). 

ÉPOCA - O Brasil pode superar nos Jogos 
de Londres seu recorde de 15 medalhas? 
Nuzman - Nossa luta é ficar em torno de 
15. Para 2016, a meta é subir a quanti
dade de modalidades esportivas que tra
zem medalhas, das atuais oito para 13. 

ÉPOCA - Como o senhor viu o caso 
de doping do nadador Cesar Cielo? 
A Corte Arbitral do Esporte agiu 
corretamente ao não suspender o atleta? 
Nuzman - Temos por princípio a tole
rância zero no doping. O caso do Cielo 
é como o de qualquer atleta que teve 
resultado positivo. Procurou se defender 
e se defendeu bem. Seu advogado me 
parece competente, e a independência 
da Corte Arbitral do Esporte é 100%. 

ÉPOCA - O senhor é presidente do COB 
desde 1995. A próxima eleição será 
no ano que vem. O senhor é candidato? 
Sabe se existem outros candidatos? 
Nuzman - Não sei se há. Ê uma 
questão que no ano que vem a gente 
decide, junto com as federações. 

ÉPOCA- Em 2016, o senhor terá 74 anos. 
Pretende continuar no esporte depois? 
Pensa em pleitear cargo no COI? 
Nuzman - A lição da minha vida 
desde atleta é não prever o que vou 
fazer depois do que estou fazendo. E 
tem dado certo. Mas tenho certeza 
de que você vai me entrevistar 
depois das Olimpíadas. Guarda essa 
pergunta para lá, e aí você faz. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 693,  p. 118-120, 29 ago. 2011.




