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Estados reforçam importância do uso de dados na 
retomada pós-pandemia 

Assunto foi debatido no seminário virtual “Planejamento da retomada segura das 

atividades econômicas”, da FGV EPGE 

Por Rodrigo Carro, Valor — Rio 

01/06/2020 21h36 · Atualizado há 17 horas 

      

 

Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo 

Estados brasileiros estão optando por estratégias colaborativas baseadas em dados e com 

previsão de retomada gradual das atividades econômicas, conforme explicaram nesta 

segunda-feira (1º de junho) representantes dos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul, durante seminário virtual promovido pela Escola Brasileira de Economia 

e Finanças (FGV EPGE). 
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Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, Leany 

Lemos destacou a dificuldade de se obter dados confiáveis para a elaboração e 

acompanhamento dos resultados do modelo de Distanciamento Controlado, 

implementado pelo governo gaúcho. “Aqui não havia controle nenhum sobre quais são os 

leitos públicos e os privados nos diferentes municípios. E são 497 municípios”, contou 

Leany, durante o seminário “Planejamento da retomada segura das atividades 

econômicas”. 

O Modelo de Distanciamento Controlado adotado no Rio Grande do Sul leva em 

consideração tanto critérios de saúde como de atividade econômica, a partir de uma 

divisão do Estado em 20 regiões. As regiões são analisadas conforme a velocidade de 

propagação da covid-19 e, também, com relação à capacidade de atendimento do sistema 

de saúde. 

A secretária frisou que foram desenvolvidos protocolos para o combate à covid-19 

diferenciados para mais de 100 atividades econômicas, a partir de sugestões do setor 

produtivo e de outras partes interessadas. 

  

 Na análise dela, é clara a falta de coordenação por parte do 

governo federal dos esforços contra a pandemia. “Para cima, 

[a coordenação] praticamente não existe. Tanto que a gente vê o 

que está acontecendo nos diferentes Estados: viramos uma 

federação, enfim. Cada um está criando o seu modelo”, disse. 

Para o subsecretário de Indústria, Comércio e Serviço e Ambiente de Negócios (Subian) do 

Rio, William Figueiredo, os Estados vêm usando da sua influência (“soft power”) para 

tentar conter o avanço da pandemia.  

“Desde quando o STF [Supremo Tribunal Federal] deixou claro o poder decisório do 

enfrentamento à covid-19 deveria ser compartilhado entre os três entes da federação, 

Estados, municípios e a União, com total liberdade, perdeu-se um pouco a questão do 

enforcement [cumprimento das regras]. O governo federal perdeu o controle sobre os 

Estados e nem os Estados têm sobre os municípios”, analisou Figueiredo. O subsecretário 

ressaltou que todos os protocolos adotados pelo governo fluminense foram montados em 

conjunto com a sociedade civil organizada. 
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Com 853 municípios dentro do seu território, o Estado de Minas Gerais adotou soluções 

customizadas para diferentes regiões dentro do plano batizado de “Minas Consciente”. 

Pensado para proporcionar um retorno gradual à normalidade, o plano classificou os 

segmentos produtivos de acordo com o impacto da covid-19 sobre eles, a importância 

econômica deles, o número de empregos que geram e o peso fiscal para o Estado e os 

municípios. 

“Nós temos que ter métodos, dados. A política pública não pode ser [elaborada na base do] 

achismo. Tem de ser consubstanciada num fator minimamente científico”, opinou o 

secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Fernando 

Passalio de Avelar. Ele citou como um dos trunfos do plano o fato de a adesão das 

prefeituras ser voluntária. 


