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Para conter a crise
Gestão financeira da área pública tende a focar em tapar buracos, e não cuidar dos resultados

Estancar a sangria e depois salvar o paciente. Não há outro caminho para a reestruturação dos estados
brasileiros senão tomar decisões objetivas e financeiras. Pode ser radical, mas cidades americanas que
sofreram situações econômicas tão complexas quanto à nossa se reergueram desta forma. Foi assim com Saint
Louis, Detroit, Nova York e Nova Orleans, e mais recentemente o estado livre associado de Porto Rico. Todas
com apoio de profissionais especializados para reorganizar suas finanças, prática pouco explorada no Brasil,
onde há três estados em situação de calamidade pública financeira.

Promover um diagnóstico profundo e estruturar custos e necessidades é o ponto de partida. A gestão
financeira da área pública — sobretudo na saúde e educação — tende a focar em tapar buracos, e não cuidar
dos resultados. Não é coincidência que os principais gargalos sejam estes no Brasil.

Nos Estados Unidos, a legislação não permite que estados possam pedir proteção dos credores, mas
cidades, condados e outros entes públicos, sim, com o Chapter 9 do Código de Falências. Por isso, em 2003,
numa época em que municípios estavam com dificuldades de cumprir compromissos financeiros, Saint Louis
precisou criar um modelo de negócio de gestão para frear as perdas. Só no sistema público educacional, o
déficit operacional chegava a US$ 75 milhões, com caixa negativo acima de US$ 100 milhões.

Não é um processo fácil, claro, e controverso, pois requer cortes importantes de gastos, mas não houve,
por exemplo, redução de oferta de ensino em Saint Louis. Houve uma consolidação inteligente de unidades
deterioradas com aquelas que estavam em bom estado, mas mal utilizadas. E, nesse processo de promover
estabilidade para criar uma plataforma em que a cidade pudesse avançar, ainda foi possível renovar o quadro
dos professores, sem demissão massiva e com contratações, impactando o sistema educacional com melhoria
nos indicadores.

No caso de Porto Rico, a crise começou com a suspensão pelo governo federal da Lei do Benefício Fiscal,
um motor de desenvolvimento da ilha, com a instalação de farmacêuticas internacionais e instituições de
pesquisa. Assim, toda a fonte de empregos e geração de riqueza desapareceu, deixando dois grandes buracos:
na saúde e no mercado de hipotecas. Estávamos diante da maior restruturação de uma entidade estatal, com
déficit de U$ 70 bilhões. Com a gestão econômica do sistema de saúde, Porto Rico conseguiu se estabilizar.
Estancamos a sangria e salvamos o paciente doente, mas não conseguimos tratá-lo. Com a troca de governo,
a oposição redefiniu prioridades.

Em mais de 30 anos de experiência em gestão e melhoria de performance, percebo que reestruturações do
setor público precisam fundamentalmente de um compromisso político. Sei dos problemas dos estados
brasileiros, mas acredito na recuperação. Não digo pelos planos de recuperação fiscal em debate, limites de
gastos e pedidos polêmicos de intervenção, mas por acreditar que o atual cenário político no país deverá
resultar em mudanças profundas e na adoção de compromissos mais sérios com a sociedade.
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