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Seguramente, a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016 serão eventos marcantes do 
próximo septênio. Haverá necessidade de imensos investimentos, que competirão com 
recursos públicos escassos, que teriam usos alternativos e retornos muito altos 
calculados objetivamente, como são, por exemplo, os projetos de portos e ferrovias, de 
rodovias, de aeroportos, das usinas de energia elétrica, de saneamento, de controle 
das catástrofes climáticas etc. 
 
Eles geram emprego não apenas na sua construção: aumentam, depois de prontos, a 
produtividade de todo o sistema econômico, acelerando o desenvolvimento e 
beneficiando toda a sociedade. 
 
Por outro lado, as taxas de retorno dos investimentos da Copa-2014 e da Olimpíada-
2016 são difíceis de estimar objetivamente. Depois dos empregos gerados durante a 
sua realização, a utilização - a não ser quando cuidadosamente pensada para seu uso 
não festivo - terá efeito relativamente pequeno sobre o desenvolvimento e o emprego. 
Parte dos seus benefícios refere-se a fenômenos subjetivos, como a "melhoria da 
imagem" do país. 
 
O Brasil teve uma experiência recente. A desastrosa herança dos Jogos Pan-
Americanos foi a negação mais absoluta do uso correto dos recursos públicos 
extraídos de todos os brasileiros. Houve talvez alguma vantagem "esportiva". Nada 
indica, entretanto, que ela não poderia ter sido alcançada sem o desastre financeiro, 
sem os trágicos indícios de superfaturamento e sem o triste legado dos "elefantes 
brancos", que nem a mais furiosa imaginação dos administradores públicos consegue 
aproveitar. 
 
É difícil estimar a taxa de retorno dos investimentos 
 
Nada mais importante para o governo, portanto, do que atentar para a honestidade e 
franqueza do conselho do presidente da Comissão Olímpica Internacional (COI), 
Jacques Rogge, na sua visita ao Brasil. Ele chamou a atenção para a necessidade de 
realismo na dimensão das estruturas construídas para tais eventos: evitar a 
megalomania, atentar para o controle rigoroso da execução dos orçamentos e pensar - 
com antecipação e máximo cuidado - qual o uso que lhes será dado posteriormente 
em benefício do desenvolvimento social e econômico. Em uma palavra, tirar o maior 
efeito "imagem" possível de tais eventos, mas não deixar como herança "elefantes 
brancos". 
 
É um fato conhecido que os economistas (porque são treinados em pensar no melhor 
uso alternativo para os sempre escassos recursos de que se dispõe) não têm muita 
simpatia com eventos "pirotécnicos" para a compra da "imagem" dos países. E têm 
alguma razão. Fala-se que apenas na cerimônia de instalação da Olimpíada de 
Pequim foram gastos (em fogos e outras piruetas) mais de US$ 100 milhões, enquanto 
100 milhões de chineses ainda viviam com menos de um US$ 1 por dia. 



No Rio de Janeiro (Rose, A.K e Spiegel, M.M., "The Olympic Trade Effect, Finance & 
Development"), estima-se que (sem superfaturamento!) serão gastos US$ 15 bilhões. 
Mais ou menos US$ 80 de impostos para cada brasileiro, inclusive os que estão 
sofrendo a tragédia da região serrana... 
 
Há, obviamente, alguns efeitos positivos desses projetos: a melhoria da infraestrutura 
que desafoga o transporte urbano, os gastos dos turistas que, em geral, permanecem 
depois dos jogos, uma publicidade internacional capaz de atrair mais turistas e, 
eventualmente, alguns investidores, um melhor conhecimento universal da geografia, 
da história e da cultura do país, um aumento da auto-estima nacional, um aumento da 
solidariedade da comunidade etc. O problema é evitar o que até aqui a experiência 
mundial mostra que é difícil: libertar-se da herança de elefantes brancos! 
 
De 1976 a 2016, foram ou serão realizadas 22 Olimpíadas (11 de verão e 11 de 
inverno). A primeira, realizada em Montreal, no Canadá, orçada em US$ 124 milhões, 
deixou uma dívida de US$ 2,8 bilhões (mais ou menos US$ 10 bilhões de hoje) e levou 
30 anos para ser paga! A única que produziu um quase equilíbrio foi a de Los Angeles 
(1984), aceita pela COI porque a tragédia de Montreal assustara outros candidatos e 
ela pode impor suas próprias condições. Além do mais, houve colaboração do setor 
privado. 
 
A verdade é que os gastos de nenhuma Olimpíada ficaram dentro do orçamento. A de 
Atenas, Grécia (2004), foi estimada em US$ 1,6 bilhão e terminou em US$ 16 bilhões! 
Segundo as más línguas, foi uma das razões da desintegração das finanças do país! A 
última, a de Pequim (2008) começou com um projeto de US$ 1,6 bilhão e terminou, 
gloriosamente, com um gasto de US$ 40 bilhões, incluindo (como em todos os outros 
casos), os custos da infraestrutura. 

 


