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As causas apresentadas pelo vice-governador Francisco Dornelles para a crise fiscal fluminense no seu artigo
de domingo no GLOBO são patéticas: “A situação do Rio é muito mais decorrente da perda de arrecadação do
que de aumento do gasto”, escreveu ele, apresentando a conta de R$15 bilhões a mais de orçamento que o Rio
teria direito quando revisto o “Pacto Federativo”. Concordo com a tese de revisão, principalmente no que diz
respeito ao ICMS no destino, que tanto favorece São Paulo vis-à-vis o Rio, mas a crise fiscal foi decorrência da
corrupção, no seu sentido mais amplo. Má qualidade do gasto, falta de informação, de transparência, falta de
tudo aquilo que os americanos chamam de accountability, também são formas de corrupção, além das ainda
piores, praticadas pelo nosso ex-governador e tantos outros políticos fluminenses.

Uma boa revisão do Pacto Federativo deveria justamente ter sido o esforço de Sérgio Cabral junto a Lula e
Dilma, para aproveitar o tão alardeado alinhamento de poder entre as esferas públicas e traçar um caminho de
desenvolvimento sustentável para o estado. Ao invés de conseguir dinheiro via antecipações, de royalties, por
exemplo, para o fundo de aposentadoria, o que acabou permitindo aumento substancial da folha e o retardo da
necessária reforma de previdência, ou para obras faraônicas e superfaturadas, usando como desculpas a
Copa, as Olimpíadas e o “desenvolvimento” das favelas. Esta última, a pior parte. Prometeram um estado
democrático de direito aos moradores das favelas, com melhorias significativas na qualidade do serviço público,
e o que restou foram escombros do PAC, a volta da violência com a antiga briga para ver quem serão os novos
“donos do morro”, dentre gangues de traficantes e de milicianos. Estão indignados, claro. O dinheiro nunca
chega à ponta.

A corrupção se alastra, de cima para baixo, no setor público e por toda a sociedade brasileira, rent seeking,
num jogo de equilíbrio entre amigos de baixíssima eficiência. Um setor público que toma mais de 40% do PIB
torna-se tão grande e poderoso que escolhe os vencedores e compra a sociedade civil, num processo muito
bem descrito por Saramago na “Ilha desconhecida”. E que só cresce, naturalmente. Assim como a
desigualdade.

A possibilidade de corrupção decorre da falta de transparência real — “Como deixamos tudo isto acontecer na
nossa cara?” foi a pergunta que me fez Rosiska Darcy de Oliveira, imortal e ex-presidente do Rio Como Vamos
— e da falta de governança. Para sairmos do buraco, a primeira palavra de ordem é transparência: informação
qualificada e compartilhada. A seguir, podemos implantar um modelo de gestão de riscos urbanos que dê conta
da necessária redistribuição de ativos e passivos num país, estado e município quebrados, por corrupção, má
gestão e falta de um modelo de risco. Apostaram tudo num único cenário, até o final.

No município, o maior problema está na gestão do caixa de curto prazo — deixar tantos restos a pagar não é
bem republicano —, mas também nas armadilhas do orçamento. Como supor que receitas que se multiplicaram
por três nas épocas de ouro pré-Olimpíadas iriam se manter num Brasil de crise e Estado quebrado? E,
principalmente, na solvência a longo prazo, por conta do déficit da Previdência, cuja reforma extremamente
necessária foi como sempre postergada. O pior é que nem bem conhecemos os números. Qual o déficit atuarial
do Previ-Rio? E qual a área ocupada por favelas? Continuaremos sem saber?

A máxima em “gestão de riscos” é não deixar a raposa tomar conta do galinheiro. A solução para cidades
sustentáveis passa por um órgão de informação independente, que seja reconhecido como o avaliador externo
das políticas públicas.
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