
A “quarta” crise de gestão pública1 

  

O Brasil passa por várias crises simultâneas: sanitária, econômica e política. Evidências 
não faltam para sustentar este diagnóstico, mas existe uma quarta crise, com efeitos tão 
devastadores quanto as outras três – a crise de gestão pública. A gestão pública é o 
Estado em ação; é a materialização da forma como cada cidadão vivencia o papel do 
Estado no contexto democrático.  

A crise de gestão pública se manifesta na fraca capacidade de coordenação do governo 
federal, o que, aliada à ausência da liderança política, se traduz em baixa capacidade de 
resposta às crises sanitária e econômica. Desde o início da pandemia, o governo hesitou 
em estabelecer um centro único de autoridade e coordenação para a gestão da crise; 
não tratou a crise sanitária e econômica como interdependentes; oscilou nos protocolos 
de colaboração com agentes federativos e outros centros de gestão de crise que se 
multiplicaram no país; não apresenta, até hoje, protocolos de colaboração também com 
atores do mercado e da sociedade civil, ignorando sinergias com processos de auto-
organização social que já se encontram em curso. Ainda, o comitê coordenador da crise 
divulga ações de “guetos” ministeriais, refletindo conflitos intragovernamentais, mas 
não foca nos beneficiários finais das políticas públicas. O comitê falha a não se legitimar 
como instância de inteligência da crise, que privilegia a tomada de decisão baseada em 
evidências, sem contar com um painel de cientistas, como as melhores práticas 
internacionais de gestão da pandemia indicam. 

A crise de gestão pública se manifesta na baixa capacidade de execução de recursos 
orçamentários em áreas onde os conflitos políticos ganharam o palco e esforços de 
coordenação falharam. Análises do Instituto Fiscal Independente (IFI) indicam que de 
um total de R$ 60,2 bilhões destinados ao auxílio aos entes federativos apenas R$ 15 
bilhões foi pago até meados de julho, subindo para a metade dos recursos no dia 07 de 
agosto. Baixa capacidade de implementação também se observa nos ministérios de 
saúde ou educação. São exatamente as áreas de maior intensidade da crise política, mas 
também as áreas que dependem de maior necessidade de coordenação intra e 
intergovernamental na implementação das políticas, uma vez que boa parte das ações 
precisa ser executada em parceria entre entes da federação, atores da sociedade civil e 
parceiros privados.  

A crise de gestão pública se manifesta no desmoronamento das capacidades já 
existentes de coordenação e aprendizagem do Sistema Único de Saúde, construídas ao 
longo de várias décadas, inclusive no combate de epidemias como Zica e H1N1. 
Esperava-se que estas capacidades ajudariam o Brasil na gestão da pandemia, como o 
Ministério da Saúde demonstrou ao declarar nos primeiros dias de fevereiro o estado 
de emergência em saúde pública, assumindo, com competência, a coordenação da crise 
sanitária por um breve período. Ao longo de poucos meses observamos a transformação 
do Ministério da Saúde (MS) de um centro de decisão profissional baseado em 
evidências e construção de cenários, para um polo de subordinação política que 
privilegia a tomada de decisões baseadas em narrativas pouco cientificas. O 
afastamento do profissionalismo do MS custa caro aos cofres públicos como os recursos 
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desnecessários gastos com a produção e a distribuição da cloroquina demonstram. Mas 
o custo mais alto é o das vidas perdidas, que hoje superam o vergonhoso número de 
100 mil óbitos.  

A crise de gestão pública é marcada pela ausência de lideranças em vários ministérios, 
pelas denúncias de corrupção e pela crescente judicialização decorrentes dos conflitos 
intergovernamentais e políticos, criando um terreno propício para induzir o gestor 
público à inação. Enquanto isto, a maior capacidade de execução orçamentária se 
observa na implementação do auxílio emergencial aos vulneráveis. Trata-se de uma área 
caracterizada por tecnologias de gestão de combate à pobreza já consolidadas ao longo 
de vários governos. Mesmo na ausência da liderança política, esta rede de governança 
tende a entregar resultados quando acionada para agir. Ironicamente, são os resultados 
da boa gestão pública que se revertem em ganhos políticos para o presidente Bolsonaro, 
como indicam as últimas pesquisas de opinião. Mas, para garantir a reeleição, os 
resultados precisam ser consistentes e se expandir para outras áreas de políticas 
públicas. 

A crise de gestão pública se manifesta em rotinas destrutivas que marcam a dinâmica 
de instituições que considerávamos, até então, símbolos de qualidade burocrática e 
profissionalização. Quando o Ministério da Saúde esconde os números da pandemia, se 
mina a tomada de decisão baseada em evidências; quando se afirma que a força-tarefa 
da Lava-Jato não é “órgão autônomo” do Ministério Público Federal, se ameaçam as 
rotinas que sustentam a autonomia do MPF na prática; quando um ministro sugere que 
se aproveite a atenção da imprensa voltada à pandemia para passar "reformas 
infralegais" em leis ambientais, se agridem os princípios de uma gestão pública 
democrática. 

Quando a crise política ou as falhas institucionais são privilegiadas como a causa da 
gestão desastrosa da crise corrobora-se com a consolidação da narrativa que desvia o 
foco das falhas do atual governo em ação – e sua responsabilização direta pela crise. A 
coalizão no poder alimenta a construção desta narrativa, deliberadamente ignorando o 
modus operandi de qualquer governo que não apenas se elege democraticamente, mas 
também opera democraticamente num ambiente onde instituições impõem limites a 
sua ação. Isto não anula o poder do governo que sempre pode priorizar certas políticas 
públicas, ao exemplo da defesa, ou atropelar e silenciar outras.  

A crise de gestão pública frustra as expectativas sociais acerca do papel do estado numa 
democracia, materializado via instituições burocráticas e suas entregas à população. São 
essas entregas que garantem uma vida digna para cada cidadão, evitando um 
lamentável retorno ao estado de natureza hobbesiano.  
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