
Por que o Estado 
importa?

Artigo 6: São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados, na forma desta Constituição. 
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COMO? 
EXAMINANDO DOIS 

RELATÓRIOS QUE 
SUDSIDIARAM A PROPOSTA DE 
REFORMA ADMINISTRATIVA DO 

GOVERNO FEDERAL 

Nós, do Observatório Social, 
vamos fazer observações 

pontuais sobre os dados e as 
principais argumentações

apresentadas.



A melhoria dos serviços públicos 
não recebe atenção, não sendo 

referenciada por estudos e 
dados governamentais. Não há, 
por exemplo, estudos sobre as 

demandas regionais dos serviços 
públicos e muito menos sobre a 
eficácia de sua universalização 

a partir de 1988. 

Não há uma descrição clara sobre o 
que são os serviços públicos. Repete-
se, como um mantra, que o Estado é 
grande e que custa caro.  A estratégia 

de comparar a participação no PIB, 
que é um dado variável, com uma 

despesa fixa, destinada ao 
funcionalismo ativo e inativo, é 

contestável.  
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Mesmo desagregando, por 
natureza jurídica, vejam que, 

os dados dos estatutários 
(concursados):

- não são apresentados de 
forma separada. 

- não há nenhuma referência 
sobre a diferenciação 

territorial dos municípios.
A participação do 

funcionalismo municipal, por 
exemplo, não é relacionada ao 

processo histórico, e 
incompleto, de municipalização 

dos serviços públicos.
Os estatutários representam 
pouco mais de 43%  do total 

do funcionalismo público 
federal. A contratação via 

concurso público, como forma 
de ingresso no Estado, já esta 

em declínio. 

Emprego público, ao que parece, não é 
compreendido como sinônimo de 

trabalho no relatório. É interessante, 
em um quadro de desemprego, 

considerar que emprego público, 
devido à estabilidade, tem impacto 

positivo na economia, de modo geral, e 
no varejo municipal, de forma 

específica. 



O Brasil  possuiu 5.568 municípios e a 
variação de área é formidável. Altamira, por 
exemplo, tem mais de 159 mil KM2. Por isso, 
as comparações com a Europa, do ponto de 

vista da relação funcionalismo-território-
densidade demográfica, não são as mais 

apropriadas.

A evolução da curva do funcionalismo, por escala administrativa, em 20 
anos, só pode ser comparada, em um país com as dimensões do Brasil, se 
considerarmos o processo de fragmentação territorial e a capilaridade do 

governo central no território. Também é necessário comparar, além do 
número de funcionários, a massa de rendimento médio. 

A escala municipal, por exemplo, é aquela com menores remunerações 
para os servidores.  



O gasto em relação 
ao PIB não separa os 
ativos dos inativos. 

Este gráfico, por 
exemplo, induz a 

compreensão de que 
o gasto geral fica 

acima de 30%, 
quando na verdade, 

refere-se a soma 
parcial da tabela 

anterior. 

Há uma confusão recorrente e proposital: não separar, no gasto geral, os ativos dos inativos, e os estatutários
das demais modalidade de contrato jurídico.
Os inativos, por exemplo, contribuem com os Regimes Próprios de Previdência. Em um sistema solidário, as
contribuições dos ativos e inativos, portanto, são fundamentais para manter a previdência solvável.



O alerta para o déficit 
registrado em 6 exercícios 
fiscais seguidos, esconde o 

fato, demonstrado pelo 
gráfico que em outros 22 

exercício fiscais, o país 
obteve resultado primário 

positivo.
Há um truísmo que se 

transforma em vulgata. O 
total da despesa do Estado 

de 49% do PIB, muito 
embora não cite as despesas 

com juros,  refere-se a 
despesa da própria natureza 
de existência do Estado, não 
havendo, portanto, susto em 

tal decorrência. 

Vejam que o momento de menor criminalização do funcionalismo
público e, ironicamente, aquele de resultado primário positivo,
proporcionou maior drenagem de renda para o mercado financeiro (ver
evolução da taxa Selic).



Percebam que:
a) Em todo relatório, o ano de 1988 é compreendido como um ano qualquer, sem referência ao significado político da 

Constituição de 1988.
b) Do ponto de vista retórico, é eficiente repetir o mantra do Estado Gastador.

c) Em 30 anos o país, para fazer referencia apenas ao dado demográfico, teve acréscimo de 60 milhões de pessoas. 



Não há um equivalente entre o 
conceito de eficiência produtiva e 
a remuneração. Os reajustes do 

setor público, da fração 
estatutária, guardam relação com 

as recomposições salariais e os 
distintos planos de cargos e 

salários. 
Novamente, o setor público é 

tomado como um bloco 
homogêneo. 

É como se o Judiciário, o 
Legislativo e as Forças Armadas 
não fizessem parte do serviço 

público!



Os servidores estatuários 
federais representam 46,47% 

do total, equivalente a 477.090.  
Aproximadamente 45% desse 
total devem se aposentar nos 

próximos 15 anos.

O que isso significa? Que mais 
de 200 mil servidores 

estatutários, na melhor 
expectativa, terão 

aposentadoria concedida em 
15 anos. A ideia subjacente é 

aumentar o número de 
comissionados, o que do ponto 

de vista politico, agrada o 
fisiologismo político. 



As assimetrias funcionais 
saltam os olhos. 

Vejam que:
- o Executivo Federal tem 

a menor remuneração. 
- o funcionalismo 

público, quando 
comparado com o 

emprego privado, tem 
menores assimetrias de 

gênero. 
- um funcionário de nível 

médio do Legislativo 
ganha três vezes mais 
um funcionário com o 

mesmo nível no 
executivo.



A comparação 
remuneratória 
sempre exigirá 

cuidados. 
O que os dados 
não revelam é 

que a média de 
remuneração 

do universo de 
aproxim. 4 
milhões de 

servidores não 
estatutária é, 
ainda, mais 
baixa. Não é 

acabar com o 
funcionalismo. 

É precarizar!



QUESTÃO FUNDAMENTAL:
A previdência, dado sua natureza solidária, somada 
à migração para o FUNPRESP, será comprometida.

Então o futuro aponta para: menor contribuição dos 
estatutários ativos e maior participação do 

estatutários inativos.
RESULTADO:

OUTRA NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM 
BREVE. 



Se antes, o discurso centrava-se na 
participação elevada do gasto na 

folha, agora, refinado o discurso, o 
funcionalismo público é culpado pelo 

baixo nível investimento em 
infraestrutura.

Vejam que o relatório condiciona o 
leitor a relacionar o gasto com 

funcionalismo com o pouco 
investimento em saneamento básico 

e educação. 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC n.32/2020
Apresentação: 03/09/2020 18:49 – Mesa

Vejam os fragmentos do texto de justificativa:



Existe uma pressão em 
relação à:

• Taxa de reposição
• Reajuste salarial

A comparação 
percentual com o PIB é e 
será, sempre, perigosa. 

Por quê? 
Comparamos uma curva 
variável (PIB) com uma 

curva relativamente 
estável (funcionalismo 

ativo e inativo). 

Seria mais eficiente desagregar por segmento 
(Executivo, Legislativo, Judiciário e Forças Armadas) a 
curva dos reajustes. Assim, as assimetrias de carreira 

poderiam aparecer com mais clareza.



Veja que:
A OBSESSÃO COMPARATIVA IMPLICA EM 
UM PROCESSO DE SELEÇÃO TEMPORAL, 

OU SEJA, O PERÍODO DE RESULTADO 
PRIMÁRIO POSITIVO É, 

CONVENIENTEMENTE, ABORDADO DE 
FORMA MUITO DISCRETA.  

O funcionalismo público é uma espécie 
de carta Coringa.



O “excesso” de carreiras, 
admitido a partir das 

comparações internacionais, 
não é motivo dos gastos e 

nem, em hipótese, é o 
responsável pela crise fiscal do 

país. 
Não parece exagerada, no 

Ministério da Saúde, a 
presença de 71 funções. De 

qualquer modo, mesmo 
demandando reformulação, a 
ideia central é indicar como o 

Estado é atrasado. 



Os dados, muito bem trabalhados em 
todo relatório, são excepcionais. Notem 
que o professor de Ensino Superior, nas 

federais, demora, em média, 25 para 
chegar ao topo da carreira. 

Percebam que do total de professores, 
apenas 2,9% estão no topo da carreira.

Responda a partir dos dados: Qual 
classe implicará em maior despesa, 

proporcional, quando inativa? 



Como seria, se 
esse gráfico, fosse 

agrupado por 
divisão de 
poderes?



O mito das 
gratificações.... 

Pergunta: 
Se os dados fossem desagregados a 

partir do vínculo, separando 
estatutários de comissionados, qual 

seria o resultado? 
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EXECUTIVO JUDICIÁRIO LEGISLATIVO MPU
Gráfico construído pela  equipe do Observatório
do Estado Social com base nos dados do relatório. 

Tire suas 
conclusões: 

Note a evolução das 
despesas por setor 
e sua participação 

no PIB. 



Gráfico construído pela  equipe do Observatório
do Estado Social com base nos dados do relatório. 

Relação entre admissão 
do funcionalismo e 

participação percentual 
da despesa dos ativos e 

inativos no PIB
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Gráfico construído pela  equipe do Observatório
do Estado Social com base nos dados do relatório. 

São descontados, todos os 
meses, aproximadamente
1,37 bilhões de reais do 
salário dos servidores 

federais ativos. 



Veja mais dos dados no site do Observatório Social
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Divulgue e compartilhe essa ideia!c
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