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Pode parecer implicância, mas 
Márcio Fortes não trouxe boas 
lembranças de sua visita à L o n 
dres. "Pela primeira vez na m i 
nha vida fui assaltado, ao sair 
do hotel em Marble Arch, perto 
do Hyde Park. O ladrão me deu 
uma gravata por trás e levou 
US$ 250. Por sorte, não perdi o 
passaporte", conta o presidente 
da Autoridade Pública Olímpica 
(APO). Outro ponto fraco foi a 
chegada no Aeroporto de Hea-
throw: "Meu avião, da Tap, le
vou 45 minutos parado na pista 
até receber a autorização para 
ocupar um finger". Ele também 
ficou espantado com o preço 
das passagens aéreas e dos ho
téis. "Houve gente que pagou 
R$ 14 mil na classe executiva. 
Mesmo respeitando a lei da ofer
ta e da procura, isso não poderá 
se repetir no Rio", diz. Otimis
ta, Fortes garante que o crono
grama de obras está em dia e 
que o Brasil tem condições de fa
zer um trabalho tão bom ou me
lhor do que o de Londres. 

O que mais o impressionou nos 
Jogos Olímpicos de Londres? 
Pela primeira vez na vida, fui as
saltado, inclusive, fiz uma ob
servação de que nas áreas em 
que a família Olímpica circula, 
não pode haver policiamento 
apenas na entrada do hotel, o 
perímetro tem que ser defendi
do, porque as pessoas não neces
sariamente vão chegar de táxi. 

Nenhum elogio? 
A cordialidade britânica e o trei
namento do pessoal. O nosso 
problema será maior, pois ainda 
temos a barreira da língua. Não 
basta conhecer a cidade, tem 
que saber o que dizer em diferen
tes idiomas. Temos que esque
cer o "complexo de vira-lata". 

Quais lições tiramos 
de Londres? 
Não fui a Londres aprender. Nós 
fazemos competições aqui des
de 1950. Já fizemos uma Copa do 
Mundo com 200 mil pessoas no 
Maracanã, já fizemos campeona
tos mundiais de vôlei e basque
te, tivemos os Jogos Militares e o 
Pan-Americano. Além disso, o 
Campeonato Brasileiro tem pú

blicos de 40 mil ou 50 mil pes
soas, já chegou até a 80 mil. Te
mos o Rock in Rio, o Carnaval... 
Eu fui para ver o que estão fazen
do e tentar aperfeiçoar. 

Diante do balanço da 
Olimpíada de Londres, 
já é possível prever 
qual será o orçamento 
dos Jogos no Rio? 
No momento da candidatura 
foi feito um dossiê em que eram 
relacionadas as instalações des
portivas e não desportivas, i n -
fraestrutura em geral e serviços 
necessários. Havia a apresenta
ção de tudo que seria feito para 
o Rio ter uma Olimpíada. Mas is
so não quer dizer que todos os 
custos assinalados na candida
tura sejam essenciais. Tudo foi 
colocado em um pacote só, mas 
hoje tomos que separar o que é 
custo de Olimpíada e o que hoje 
é custo de outras competições, 
como a Copa do Mundo de 
2014, e o que são políticas públi
cas. Os projetos existem. O Pro
grama de Aceleração do Cresci
mento (PAC), por exemplo, 
vem de 2007, anterior à esco

lha da cidade, e só o Ministério 
das Cidades tinha definido re
cursos de cerca de R$ 8 bilhões, 
na época. Aí entram projetos de 
urbanização, de habitação, de 
saneamento e transporte urba
no, ou seja, coisas que prece
dem as Olimpíadas. 

Mas não se trabalha com uma 
estimativa de custo final? 
Não temos ainda. Essa pergunta 
já foi feita várias vezes. Nas 
Olimpíadas de Londres foram 
gastos cerca de 11 bilhões de l i 
bras, ou seja, quase R$ 33 b i 
lhões. Quando houve o dossiê 
de candidatura, houve valores 
alocados para as instalações, 
mas são custos estimados. 

Os 11 bilhões de libras 
gastos em Londres podem 
servir como parâmetro? 
Não, porque lá foi diferente. A 
APO é um consórcio que não l i 
da com dinheiro, a não ser que 
haja um caso crítico. Lá a Olym-
pic Delivery Authority foi a enti
dade pública criada para fazer 
as Olimpíadas, ou seja, eles tive
ram recursos para licitar os pro
jetos e a execução. Eles tiveram 
ascendência até para discutir 
questões ambientais. Não pode
mos confundir os dois órgãos. A 
diferença grande é que Londres 
pegou uma área degradada e fez 
recuperação total do local, in 
clusive ambiental, o que gerou 
um custo muito grande. Diferen
te do nosso caso, que tratamos, 
por exemplo, do saneamento co
mo obra do PAC, então não en
tra na conta das Olimpíadas. 
Aqui temos que separar o que é 
Olimpíada e o que não é. 

Como ficou a questão do 
transporte em Londres? 
A regra do Comitê Olímpico I n 
ternacional é fazer as Olimpíadas 
sem prejudicar a cidade. Então, 

em Londres se dizia que os trens 
estariam abarrotados, o que não 
aconteceu. Muito porque, como 
as Olimpíadas foram no verão, 
houve a saída de pessoas da cida
de. Em Londres, foi ainda criada 
uma linha específica que levava 
para o local dos eventos e já há re
dução do tráfego no centro da c i 
dade. Houve reclamações dos 
moradores quanto à Games La
ne, pista exclusiva para a família 
olímpica, pois diminuía uma pis
ta para os moradores. 

E os aeroportos, ainda há 
tempo para se modernizar e 
ampliar o Tom Jobim-Galeão? 
O Galeão foi incluído na próxi
ma rodada de concessões. Ali , 
há mais problemas operacionais 
do que de construção. É mais fá 
cil reformar do que construir. 
Há também outros aeroportos 
próximos que podem servir de 
apoio, como o de Cabo Frio, na 
Região dos Lagos, e de Juiz de 
Fora. Problemas vão existir em 
qualquer lugar. Eu mesmo en
frentei problemas para pousar 
em Londres, tive que esperar 45 
minutos dentro de um avião da 
Tap, até indicarem o finger. 

Os ingleses também 
enfrentaram problemas 
de segurança e tiveram 
de convocar o Exército. 
É verdade. Foi um problema de
licado para o governo britânico. 
O COI pede que a segurança seja 
privada, com seus comissários. 
Pouco antes das Olimpíadas de 
Londres, a empresa percebeu 
que não daria conta da seguran
ça. E o governo teve que cha
mar o Exército para completar o 
quadro. Mas aqui já devemos i n 
cluir o Exército desde o início, 
pois temos tradição em convo
cá-los para grandes eventos. 

Venda de ingresso foi um outro 
problema. Como evitá-lo? 
Temos que ter cuidado, manten
do um esquema operacional ade
quado. Mas temos de ficar aten
tos a outras situações, como pre
ço do bilhete, custo das passa
gens aéreas, custo das estadias 
nos hotéis. Não é fácil. O aumen
to do preço das passagens para 
Londres foi gritante. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Especial Brasil em Perspectiva, p. A23.




