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A realização da Olimpíada no Rio de Janeiro poderia gerar discussões apenas pelo custo envolvido para sediar o
evento. No entanto, uma série de outros fatores serviu para tornar o tema mais polêmico, tais como a crise política
do País, o receio global em relação ao vírus da zika e quanto a ameaças terroristas.

 

Mas afinal, dá para dizer que a Olimpíada vai deixar um bom legado para o Rio de Janeiro? A pergunta é mais do
que pertinente, tendo em vista que o evento teve um custo aproximado de R$ 39 bilhões – entre aportes de
iniciativa privada e dinheiro público. 

 

Um estudo relevante sobre o tema, feito pelo professor Marcelo Neri na Fundação Getúlio Vargas (FGV), analisa
alguns indicadores de desenvolvimento social, educação, trabalho, serviços públicos, habitação e transporte antes
e depois do anúncio do Rio como sede dos jogos olímpicos. 

 

De um modo geral, o levantamento apontou que os investimentos para melhora da qualidade de vida do carioca
não eram tão expressivos antes do anúncio em relação ao movimento que se observou depois que o evento foi
anunciado. Entre 1992 e 2008, sete indicadores melhoraram, enquanto 10 pioraram - a maioria das pioras
concentradas no quesito educação. De 2008 a 2016, em contrapartida, observou-se uma melhora de 18
indicadores, e piora de apenas um - relacionado a saneamento básico. O estudo completo pode ser conferido aqui
. 

 

De certa forma, ainda que não se possa afirmar que todas as melhorias apontadas no estudo tenham sido feitas em
função dos jogos, o que as estatísticas mostram é que o Rio de Janeiro teve um avanço significativo depois do
anúncio de sediar as Olimpíadas. 

 

A grande questão que ainda fica é o que teremos como cenário quando o evento acabar. Todo o investimento de
infraestrutura torna o Rio de Janeiro uma referência para o desenvolvimento de novos atletas. Teremos condições
de alavancar novos talentos e destacar o Brasil mundialmente até mesmo em esportes em que ainda somos pouco
expressivos. 

 

Tudo isso, no entanto, demandará interesse do Estado e também da iniciativa privada - para que todo o
investimento feito no complexo olímpico não se torne um grande elefante branco. Se o Brasil conseguir finalizar as
Olimpíadas com um número expressivo de medalhas, com certeza o evento será marcante para o nosso
retrospecto esportivo. No entanto, a maior recompensa poderá vir do que construiremos a partir dessas
Olimpíadas. 
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