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Quando pela primeira vez se fa-
lou em legado dos Jogos Olímpi-
cos para as cidades sede?

Esse debate começou nos jogos
de Tóquio, em 1964. Nos prepara-
tivos do evento, as pessoas per-
guntaram: “O que ficará disso
para nós, após o final dos Jo-
gos?”. Isso sempre gera uma dis-
puta entre os que trabalham pa-
ra fazer o evento acontecer e ser
grande evento, e aqueles que
questionam o que ficará para a
cidade legado depois que o even-
to terminar. Foi difícil para nós
em Atlanta, porque nos compro-
metemos em deixar três gran-
des instalações, mas todo o res-
tante da infraestrutura do even-
to foi temporária, usando locais
já existentes, porque nós sim-
plesmente não tínhamos dinhei-
ro para construir novas instala-
ções. Além disso, na maioria
dos esportes, como esgrima,
handball, ciclismo, ninguém
vai usar essas instalações depois
dos Jogos. Então por que gastar
um dinheirão com isso?

Qual seria a solução?

Colocamos instalações temporá-
rias. Investimentos para deixar
como legado nós fizemos no
campus da Georgia Tech (Geor-
gia Institute of Technology, uni-
versidade pública de Atlanta),
onde aconteceram os jogos aquá-
ticos, construímos um estádio
que virou um estádio de base-
ball, um parque olímpico que fi-
cou como um ícone dos Jogos,
dois ginásios, alguns campos. E
só, o restante, fizemos com ins-
talações temporárias. Por um la-
do, houve uma estrutura física
deixada como legado, mas se vo-
cê for procurar Jogos Olímpicos
que deixaram para trás um lega-
do específico, não há. Não há
tampouco dinheiro suficiente
envolvido nos Jogos que aten-
dam às pressões econômicas de
cada país.

Mas hoje a discussão do legado é
forte...

Há uma enorme oportunidade
para se deixar um legado de
imagem externa, para o mundo
todo. No Brasil, o Rio é um lu-
gar lindo, com um povo maravi-
lhoso, ótima cidade para se fa-
zer negócios. O s Jogos podem
deixar esse legado de imagem.
Isso aconteceu em Atlanta. Nós
fizemos nossa estreia no cená-
rio mundial nos Jogos de 1996,
ninguém nos conhecia até en-
tão. Isso fez diferença no comér-
cio, no turismo, nos negócios
internacionais.

No Dia Mundial da Alimentação (16/10), acontece em Salvador o

seminário internacional “Segurança Alimentar: Sustentabilidade e

Combate à Fome”, parceria do Sesc com o Instituto Walmart. O

encontro discutirá soluções para minimizar o desperdício de

alimentos. O Brasil, quarto produtor mundial, produz 25,7% a mais

do que é necessário para alimentar sua população. Redação

Com a experiência de ter sido o dire-
tor de Operações dos Jogos Olímpi-
cos de Atlanta (EUA), em 1996, e
acompanhado todas as demais olim-
píadas em outras cidades desde en-
tão, o empresário norte-americano
A. D. Frazier está no Rio para dar vá-
rias palestras com informações úteis
para a Rio 2016. “Em primeiro lugar,
não construam coisas que ninguém
vai usar depois. Em Pequim, o está-
dio do Ninho de Pássaro está abando-
nado. Usem instalações temporárias
e, depois dos Jogos, desfaçam-se de
tudo”. Ele alerta também para a ques-
tão dos transportes: “Isso sempre foi
crítico em todos os Jogos. É preciso
viabilizar o trajeto das pessoas do ho-
tel até os eventos. Ninguém quer fi-
car sentado num ônibus com a com-
petição já tendo começado”. Frazier,
natural de Atlanta, conta que o lega-
do maior de qualquer olimpíada é a
imagem da cidade para o mundo in-
teiro. “Ninguém conhecia Atlanta an-
tes dos Jogos. Depois, aumentou o co-
mércio, o número de turistas, negó-
cios passaram a ser fechados na cida-
de”. E faz um alerta sobre as expecta-
tivas exageradas em torno do evento:
“Se a economia não estiver indo
bem, não será esse investimento nos
Jogos Olímpicos do Rio que salvará a
economia”

ENTREVISTA

UandersonFernandes

Paulo Henrique de Noronha
paulo.noronha@brasileconomico.com.br

‘O MAIOR LEGADO É
A IMAGEM EXTERNA’
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A. D. FRAZIERDiretor de Operações dos Jogos Olímpicos de Atlanta — 1996
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Os moradores de Atlanta senti-
ram diferença, antes e depois
dos Jogos?

Sim, claramente. Eu costumo di-
zer que os Jogos foram como
uma gota de tinta num copo de
água pura, que mudou totalmen-
te a cor da cidade. Um pequeno
investimento, proporcionalmen-
te em relação à economia da ci-
dade, mas que representou um
enorme incremento na imagem
que o povo tinha de si mesmo e
na reputação da cidade. Sem os
Jogos, a cidade não teria desen-
volvido várias de suas áreas. O
setor privado financiou a maior
parte do que foi feito e nós não
usamos praticamente nenhum
o dinheiro público.

De onde exatamente saiu o di-
nheiroparaasmelhoriasnacida-
de?

Em Atlanta, gastamos US$ 1,727
bilhão em prédios e eventos, di-
nheiro totalmente privado. Cer-
ca de um terço veio da venda de
ingressos, outro terço dos direi-
tos de televisão e o restante de
patrocínios. Pagamos à cidade
de Atlanta US$ 50 milhões pelos
serviços que eles forneceram du-
rante os jogos. A cidade se bene-
ficiou de desenvolvimentos de
infraestrutura que ficaram para
os anos seguintes, como o siste-
ma de trânsito mais rápido, no-
vas linhas de ônibus, um centro
de convenções, melhorias no
fornecimento de energia e água,
mais hotéis, mais lugares para
se comer. Isso não foi construí-
do só para os jogos, mas para a ci-
dade. Barcelona, Pequim, Ate-
nas, todas essas cidades tiveram
que usar um volume significati-
vo de dinheiro público para aju-
dar a realizar os Jogos. Infeliz-
mente, exceto para Barcelona,
boa parte do investimento não
funcionou, foi usado em coisas
que depois dos Jogos não seriam
utilizadas.

Faltou planejamento?

Acho que faltou visão. Foram fei-
tas promessas de grandes coisas
que viriam com os eventos es-
portivos, mas que na prática não
seriam usadas depois. Até o está-
dio olímpico Ninho de Pássaro
de Pequim não vem sendo utili-
zado. Os Jogos são uma excelen-
te oportunidade para melhorar
a imagem e os investimentos pri-
vados. Mas eu digo: não há di-
nheiro dos Jogos, público ou pri-
vado, suficiente para fazer uma
diferença em seu PIB. Se a econo-
mia não estiver indo bem, não
será o dinheiro dos Jogos Olímpi-
cos do Rio que salvará a econo-
mia. Os outros investimentos de
infraestrutura sendo feitos aqui,
eu diria que são bons para a cida-
de, não especialmente para os Jo-
gos, mas é bom ter essa pressão
para que eles aconteçam e sejam
terminados. Alguns desses in-
vestimentos não teriam sido fei-
tos se não fossem os Jogos.

Tivemos o Panamericano no Rio
em 2007 e, seis anos depois, não
vemos um legado para a cida-
de...

Nada, né? É o que eu digo: não
espere que, depois dos Jogos, tu-
do o que foi feito para eles tenha
alguma utilidade. Livre-se des-
sas instalações. Findos os Jogos,
os atletas se vão, ninguém vai
usar mais. Por exemplo, o bad-
minton é muito popular na Ásia,
mas aqui, ninguém irá usar um
campo de badminton...

Mas há infraestrutura de mobili-
dade que é necessária...

Sim, mas você não precisa de in-
fraestrutura de mobilidade so-
mente para os Jogos, precisa pa-
ra a cidade, para seu desenvolvi-
mento. Os Jogos colocam pres-
são, senso de urgência, “precisa-
mos ter isso pronto em três
anos”. Ainda não tive tempo de
falar com os organizadores, mas
os empresários com quem já
conversei estão empolgados,
embora um pouco ansiosos. Vo-
cê fica preocupado em fazer tu-
do a tempo, isso é perfeitamente
normal. Porque é um evento de
alto nível. Você pode passar
bem por ele como em Barcelona
e Sidney, ou não tão bem, quan-
to em Pequim. Com todos os es-
forços, você não consegue con-
trolar como tudo vai acontecer.

Qual seria uma referência para o
Rio,emtermosdelegado?Barce-
lona, Atlanta?

Nenhuma delas, vocês têm que
descobrir o seu jeito, seu cami-
nho. Fala-se muito de Barcelo-
na, mas com certeza não é um
bom exemplo para o Rio, nem
Atlanta. O Rio tem que fazer do
seu jeito, que será diferente de
todas as outras cidades. Por isso
os Jogos se movem de uma cida-
de para outra, para se enriquece-
ram com a cultura e o jeito de ca-
da país. Se fosse somente em Ate-
nas, quem iria sempre lá? Eu
não iria. Essa exposição cultural
é uma oportunidade para se ex-
por o Rio ao mundo, esse é o

“

BRASIL

Os Jogos são uma
ótima oportunidade
para melhorar a
imagem e os
investimentos. Mas
não trazem dinheiro,
público ou privado,
suficiente para fazer
diferença no PIB”

ENTREVISTA

▲

‘SE A ECONOMIA
NÃO VAI BEM,
OS JOGOS NÃO
VÃO SALVÁ-LA’

A. D. FRAZIER Diretor de Operações dos Jogos Olímpicos de Atlanta — 1996
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Exportações: US$ 8,96 bi em setembro
As exportações do agronegócio somaram US$ 8,96 bilhões em

setembro, crescimento de 3,3% sobre um ano antes, de acordo com o

Ministério da Agricultura. As vendas ao exterior realizadas por

empresas do agronegócio representaram 42,7% de todas as

exportações . Descontadas as importações de US$ 1,38 bilhão no

mês, o saldo do agronegócio foi de US$ 7,59 bilhões. Reuters

grande legado. Emblematica-
mente, os esforços governamen-
tais têm grande impacto na ima-
gem que os atletas e visitantes le-
varão daqui. Os visitantes não
vêm apenas para participar dos
eventos esportivos, eles sentem
a experiência completa do lu-
gar. Preços de hotéis e refeições,
o transporte, o tráfego, todos es-
ses sentimentos os visitantes le-
varão de volta. E sobre isso os go-
vernos podem fazer alguma coi-
sa. Além disso, encorajo todos a
serem voluntários, embaixado-
res do Rio durante os Jogos, para
ajudar os visitantes. E a curti-
rem essa experiência, porque se-
rá uma experiência única na vi-
da de vocês. Não se trata apenas
de um evento esportivo, é um
momento único que vocês não
terão mais. Mas, para isso, real-
mente é preciso investir em in-
fraestrutura.

O aeroporto é um ponto impor-
tante, não?

Certamente. E talvez seja o mais
importante porque é a impressão
inicialqueovisitanterecebe.Acho
que vocês têm um bom aeroporto
eeleficarábomparaosJogos.

Qual tem sido o problema mais
comum nos Jogos?

Transportes, esse sempre foi o
maior problema em todos os jo-
gos. O comitê organizador con-
trola tudo dentro dos eventos,
mas não controla do lado de fo-
ra, nas ruas. A capacidade de en-
trar em um ônibus no hotel on-
de você está e chegar até o even-
to na hora certa é vital. Você não
quer estar sentado num ônibus
com o evento já tendo iniciado
duas horas antes. Transportes

sempre foi uma questão crítica.
Não apenas para as delegações
oficiais, mas também para as
pessoas que vêm para os Jogos.
Em Atlanta, nos deixamos os or-
ganizadores apavorados um ano
antes, quando nos perguntaram
qual era nosso plano de transpor-
tes e nós respondíamos: “Pegue
um ônibus”. Nós criamos esta-
cionamentos nos subúrbios on-
de as pessoas poderiam deixar
seus carros e pegar os ônibus pa-
ra o centro da cidade. Assim tira-
mos os carros das ruas. Isso, na
primeira semana. Porque aí as
pessoas olharam da janela dos
ônibus e perceberam: “As ruas
estão livres, não há trânsito...”.
E passaram a ir de carro e enche-
ram as ruas, foi uma confusão. A
questão dos transportes é vital.

Do que o sr. já conhece dos pla-
nos para o Rio, o que acha?

É ambicioso, muito ambicioso.
É viável, sim, mas ambicioso.
Há muito dinheiro envolvido e,
especialmente, muito dinheiro
na mão de servidores públicos,
isso não é comum e gera certa
ansiedade entre os empresários.

Temos uma tradição no Brasil de
só teras coisas prontasna véspe-
ra do evento....

Eu estava em Barcelona dois me-
ses antes dos Jogos e eu me con-
venci de que eles não estariam
prontos no dia do evento. Mas,
quase que por mágica, na véspe-
ra da cerimônia de abertura ha-
via trabalhadores fixando vidros,
pintando paredes dentro dos lo-
cais de eventos, mas nada disso
apareceu na TV, tudo parecia lin-
do. Se alguma coisa não ficou
pronta, isso não é o fim do mun-
do. As pessoas não virão aqui pa-
rajulgaroRio, virãoparasediver-
tir com os Jogos. Então, por fa-
vor, lembrem-se qual o objetivo:
trata-se de um evento esportivo,
uma celebração cultural. Se tudo
não estiver tudo 100%, não se
aborreça, pois não vai mudar a
opinião de nenhum visitante so-
bre falar bem do Rio ou fazer tu-
rismo aqui após o evento.

É comum haver estourode orça-
mento?

Sim, você pode esperar por isso.
Nosso orçamento original para
tecnologia em Atllanta era de
US$ 4 milhões, ao final custou
US$ 400 milhões.Todo mundo
vai ficar brigando sobre tudo, as
instalações, o dinheiro, as priori-
dades, mas quando chegar a dez
dias do evento, quando a im-
prensa mundial aparecer, a TV
montar suas câmeras e as pes-
soas começarem a ver como se-
rá o evento, o mundo começará

a voltar toda a sua atenção para
as competições e todo o mundo
passará a ser brasileiro. Provavel-
mente haverá um desânimo
quando acabar, mas em Atlan-
ta, dez anos depois as pessoas
ainda diziam: “Os Jogos foram a
experiência mais importante de
minha vida”. Isso é o que vocês
devem esperar.

Quais seriam as principais reco-
mendações para o Rio?

Primeiro lugar, como já disse,
não construam e não invistam
em coisas que ninguém usará de-
pois — façam instalações tempo-
rárias. Em segundo lugar, viabi-
lizem o transporte das pessoas
dos hotéis até os eventos, sem
grandes contratempos. Em
Atlanta, nosso sistema não fun-
cionou a contento. A terceira coi-
sa é ter muita atenção com a im-
prensa escrita. Não se importe
com as TVs, porque elas têm mui-
to dinheiro de seus patrocinado-
res e estão mais preocupadas em
mostrar o melhor do evento. Em
compensação, os jornalistas de
jornais e revistas não têm patro-
cinadores, eles têm liberdade pa-
ra escrever e criticar o que não
considerarem bom. Em Atlanta,
os jornalistas não gostaram das
salas de imprensa, criticaram o
tempo e o sistema de distribui-
ção de notícias, e começaram a
dizer mundo afora que não está-
vamos preparados para os Jo-
gos. E, por fim, a segurança. É
fundamental ter um comando
único de segurança pública. Em
Atlanta, tivemos 57 pessoas co-
mandando as ações de seguran-
ça e algumas delas sequer se fala-
vam. Isso causou problemas.

O senhor deve ter visto as notí-
cias sobre as manifestações vio-
lentas no Rio...

Em Atlanta também tivemos ma-
nifestações de sindicalistas,
mas quando os Jogos começa-
ram, ficou tudo para trás. Acredi-
to muito que, daqui a três anos,
quando os Jogos começarem, is-
so não será mais um problema.
Os Jogos ficarão acima disso.

“

“

Divulgação

Preços de hotéis e
refeições, o transporte,
o tráfego, todos
esses sentimentos
os visitantes levarão
de volta. E sobre
isso os governos
podem fazer
alguma coisa”

Em Atlanta, os
jornalistas não
gostaram das salas de
imprensa, criticaram o
sistema de distribuição
de notícias e
começaram a dizer
mundo afora que não
estávamos preparados”

MaíraCoelho

AGRONEGÓCIOS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2013, Brasil, p. 7-9.
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