
ualquer cidadão minimamente inteli-
gente, ao ler seu jornal pela manhã, 
percebe a absurda falta de consistên-
cia na qualidade dos serviços presta-

dos pelos governos municipais, estaduais e federal, 
nas mais diversas áreas de atuação.

É realmente difícil entender como um governo 
que consegue erradicar a poliomielite por meio 
de campanhas de vacinação eficientes e abran-
gentes mobilizando milhares de voluntários em 
todo território, também é capaz de abandonar 
seus cidadãos à sua própria sorte em hospitais 
superlotados, mal aparelhados, aos cuidados de 
pessoal mal remunerado e em quantidade insufi-
ciente para atender a demanda.

Na grave situação de Santa Catarina temos o 
mais recente exemplo onde as duas faces desta 
moeda apresentam-se da maneira mais trágica. A 
eficiência recolhe milhões em dinheiro, alimentos, 
água e roupas enquanto a incompetência permite 
construções em áreas de risco, não realiza as obras 
de contenção e saneamento necessárias.

O problema desta certa “esquizofrenia” polí-
tica vem da palavra governar, que segundo qual-
quer dicionário significa dirigir, pilotar, conduzir, 
dar direção. Diferente de executar que significa 
realizar, efetuar, fazer, tornar concreta, realizada, 
efetiva, cumprir.

Um governo deve dirigir os esforços para o 
cumprimento de seus objetivos, liderar seus cida-
dãos, orientar empresas e instituições, estabelecer 
a direção que o país deve seguir, investindo seus 
recursos de forma planejada e cobrando os resul-
tados. Recolher donativos ou vacinar pessoas, onde 
os atores são mobilizados de forma temporária e 
pontual é o ponto máximo até onde a capacidade 
de execução do poder público vai.

Processos de longo prazo, que demandam ro-
tinas administrativas, cumprimento de prazos, 

controle contínuo de orça-
mentos, compras repetidas 
de suprimentos e equipes 
bem treinadas, motivadas e 
profissionais, não resistem à 
burocracia, estabilidade de 
trabalho, nomeações e inte-
resses políticos e, principal-
mente, a falta de iniciativa 
e busca por produtividade e 
excelência do setor privado.

Em 2005 escrevi e a REVISTA ENGENHARIA pu-
blicou o artigo “Contratação pelo menor preço: um 
exemplo de má gestão de recursos públicos” com 
o caso dos viadutos do km 205 da Rodovia Castello 
Branco que aguardaram por 36 anos o governo esta-
dual terminar um serviço mal feito, que se não fosse 
pela iniciativa de uma concessionária privada, ainda 
estariam abandonados.

A privatização, atacada e condenada na eleição de 
2006, deve ser encarada de forma prática e despida de 
ideais políticos, como a solução para os problemas de 
manutenção de obras de infra-estrutura e programas 
de longo prazo. 

Pois a iniciativa privada tem condições de atuar 
com mais agilidade, eficiência e eficácia que o poder 
público.

É hora dos governos assumirem seu papel de leme 
do barco chamado Brasil estabelecendo a direção, os 
objetivos e métricas corretos. Deixando que seus ci-
dadãos e suas empresas tomem os remos imprimin-
do a velocidade que tanto o país e seus habitantes 
precisam. 

Pois enquanto nossos gestores públicos insistirem 
em remar e pilotar, mesmo que o país consiga pôr-se 
em movimento, não chegará a lugar nenhum.

Edemar de Souza Amorim
Presidente do Instituto de Engenharia
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