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As Olimpíadas de Sóchi: empresas francesas nas montanhas russas
Vindos do mundo inteiro, os atletas têm encontro marcado na Rússia, por ocasião das
Olimpíadas de Inverno de 2014. Um evento esportivo muito aguardado, para a
organização do qual a expertise e o know-how franceses foram solicitados.
Quando o Comitê Olímpico Internacional atribuiu a organização dos Jogos Olímpicos de 2014 à
Rússia, o país não possuía os equipamentos capazes de
receber tal evento. As autoridades russas tiveram que
construir dois centros dedicados a esse evento excepcional.
Para superar este desafio, os organizadores se apoiaram,
em especial, nos especialistas franceses da montanha. De
fato, a França dispõe de uma incrível superfície esquiável e
os responsáveis das estações francesas fazem questão de
organizar as mais belas e espetaculares competições. Este
know-how vem se desenvolvendo há cerca de quarenta
anos, com a criação e a exploração de várias estações de
esqui, como La Plagne, Tignes ou Courchevel.
Um canteiro de 36 bilhões de dólares
Graças ao know-how dos industriais franceses – mas também, canadenses, americanos,
austríacos ou italianos –, as obras foram concluídas a tempo. Com orçamento de 36 bilhões de
dólares, esses Jogos Olímpicos já bateram um recorde.
“Os russos nos solicitaram para as Olímpiadas porque já tínhamos reestruturado pequenas
estações para eles nos anos 90. Mas em Sóchi, tivemos que criar tudo, de A a Z”, explica Benoît
Robert, responsável da Cluster-Montagne, um organismo encarregado da promoção dos atores
franceses do ordenamento de espaços montanhosos. Segundo a Cluster-Montagne, o
faturamento realizado pelas empresas francesas em Sóchi poderia atingir 500 milhões de euros.
Presentes em todas as etapas da realização e da exploração
Para as Olimpíadas de Sóchi, as empresas francesas estiveram implicadas em todas as etapas da
realização do projeto de área esquiável e de sua exploração. Dentre elas, a empresa Poma teve
que construir 16 teleféricos em cinco anos. Mais um excelente desempenho para essa empresa
de renome internacional. Nos Estados Unidos, nas estações de esportes de inverno, a Poma é tão
conhecida que os esquiadores chamam os telesquis de haste dobrável de “pomalifts”.
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No caso do grupo Atos, parceiro histórico dos Jogos Olímpicos, nada menos que 3.000 pessoas
atuaram durante os quatro anos de preparação das Olimpíadas de Sóchi, para cuidar da gestão
de todo o sistema de informática da competição, do credenciamento dos jornalistas à
cronometragem das provas. O grupo MND (Montanha e Neve Desenvolvimento) também foi
selecionado pelos organizadores russos – em razão, principalmente, de seu exclusivo sistema de
desencadeamento de avalanches sem explosivos. “Por problemas de segurança interna, a Rússia
não pode utilizar explosivos. Nossa mistura gasosa, que é desencadeada a distância e cria a
avalanche por sopro, os convenceu”, explica o diretor-geral Rolland Didier.
Com orçamento de 500 000 euros, os sistemas de informação em tempo real e os planos de pista
interativos não foram negligenciados, embora se destinem principalmente à futura utilização dos
centros. Assim, a estação olímpica Rosa Khutor atribuiu a sinalização e os aplicativos para
smartphone à companhia Lumiplan. “Nossa presença
nas obras de Sóchi é um catalisador do processo de
exportação”, alegra-se Patrick Grand’Eury, diretor da
empresa.
O esqui alpino está muito presente nas competições das
Olimpíadas de Inverno, razão pela qual os
organizadores também privilegiaram a escolha pela
expertise francesa para a exploração da estação onde
serão realizadas essas provas. É o Grupo Compagnie
des Alpes – que se tornou, em menos de 15 anos, um dos maiores atores da produção de lazeres
da Europa – que cuidará da gestão da área esquiável de Rosa Khutor. Acrescentam-se a isto os
contratos conquistados por filiais de grandes grupos franceses, como a empresa Cofely Ineo
(GDF SUEZ), escolhida pelos organizadores russos para os efeitos de imagem e luz das
cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Sóchi.
E depois de 2014?
Para as empresas francesas, a aventura, é claro, não se termina no dia 20 de fevereiro, com a
cerimônia de encerramento. “Em 2020, a Rússia pretende registrar cerca de 20 milhões de
jornadas de esqui, ante as 3 milhões de hoje, explica Benoît Robert. Ainda temos muito trabalho,
para formar e cuidar da exploração e da manutenção das instalações”. A presença de industriais
franceses na Rússia também abre portas para antigas Repúblicas soviéticas do Cáucaso, do
Cazaquistão ou da Mongólia. “As empresas francesas devem continuar fazendo valer seu knowhow”, estima Benoit Robert.
Mas a Cluster-Montagne já está com seus olhos voltados para os Jogos Olímpicos de 2018, na
Coreia, e até mesmo, para os de 2022. “Seis países já se candidataram, dentre os quais, a China, os
Estados Unidos, ou ainda, a Polônia. Estamos participando das consultas e propondo, desde já,
nossos serviços.”

Barbara Leblanc
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