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Após 50 anos de decadência, iniciada quando deixou de ser capital do país, o Rio de Janeiro, anunciado como
sede olímpica em 2009, deixou de olhar para trás com nostalgia e se voltou para o futuro, com foco na preparação
da Rio 2016. Surge, já a partir do anúncio oficial, o desejo do resgate do brilho da cidade, outrora apelidada de
maravilhosa.

A nova busca transcende a cidade servir bem às exigências do megaevento, e a agenda passa a ser como se
servir da realização dos Jogos. Os Jogos foram oportunidade privilegiada para transformação permanente da
cidade, por meio da construção de estádios, obras de mobilidade, revitalização urbana, infraestrutura turística, meio
ambiente etc. Mas o cidadão carioca comum ganhou com os Jogos?

O impacto social da Olimpíada é de difícil identificação, pois há várias mudanças simultâneas. A rigor é impossível
separar o efeito do evento externo Olimpíada da gestão interna do mesmo. O que podemos é precisar o que houve
depois do anúncio e comparar com o que vinha acontecendo antes do mesmo. O horizonte empírico mais largo de
que dispomos é fornecido pelos censos de 1970 e 2010, que revelam as transformações ocorridas em educação,
moradia, serviços públicos, transporte, trabalho e pobreza. Uma vantagem do uso desses microdados é a
possibilidade de usar controles sociodemográficos na comparação com outras áreas geográficas. Como um atleta
competitivo: não basta melhorar, tem de melhorar mais que os outros da sua categoria. Definimos os demais
municípios do Grande Rio como grupo de controle, pois os mesmos constituem territórios contíguos sujeitos a
influências similares, do ponto de vista climático e da administração estadual, por exemplo. Transformando uma
longa história: de dez indicadores analisados, os dez apresentaram retrocesso carioca relativo entre 1970 e 2010.
No período pós-anúncio da Rio 2016, o placar se inverte para oito a dois favorável aos cariocas. Diversas outras
comparações com bases de dados e metodologias diferentes produzem resultados similares. Em geral, não
rejeitamos trajetória dos indicadores em forma de V, com retrocesso pré-anúncio olímpico e avanço posterior. (Veja
em cps.fgv.br/rio2016).

E o pós-2016? O cenário carioca prospectivo é preocupante pois o projeto que uniu setor privado ao Estado, aí
incluindo integração entre três níveis de governo, rara para padrões locais, acaba com a realização do sonho
olímpico. As falhas financeiras fluminenses e as receitas do petróleo, seu principal combustível, criarão dificuldades
mesmo olhando só a velha Guanabara. A partir de 2016 a população carioca em idade ativa já começa a cair, o
que resultará em queda da renda de trabalho de 7,8% até 2065, quando a cidade celebrará seus 500 anos. Isto
sem falar nos impactos da inescapável reforma da previdência no Rio, com impactos espaciais diferenciados.
Copacabana terá em 2065 51% de sua população acima de 65 anos; Japão, a pátria da terceira idade, terá então
41,8%. A maior similaridade com a estrutura etária atual de Copacabana será observada apenas no Brasil de 2058.
Copacabana, do calçadão ao morro, tão belamente retratados na cerimônia de abertura olímpica, é o futuro do Rio.
E as rugas do Rio hoje; a imagem no espelho do Brasil amanhã.
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