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Após trinta anos (1988 a 2018) de tentativas 
frustradas de implementação, com certo momento 
de contestação mais efusiva entre 2004 e 2014, 
estão de volta ao cenário nacional a ideologia do 
Estado mínimo e a Reforma Administrativa de 
filiação gerencialista que a acompanha. Seu 
contexto mais amplo remete à crise de múltiplas 
dimensões pela qual passa o país desde 2015 e às 
tentativas de respostas dos governos que desde 
então se sucederam, orientadas, primordialmente, 
pela redução do tamanho e do papel do Estado na 
economia e na proteção social, e pela compressão 
do gasto público. No discurso oficial, a melhoria 
do ambiente de negócios e o ajuste fiscal 
resgatariam a confiança e o investimento privado, 
nacional e estrangeiro, recolocando a economia 
brasileira na rota da eficiência, da produtividade e 
do crescimento econômico.1 

Porém, insensível às consequências reais de 
tal estratégia, dentre as quais a estagnação 

 
1 Esta ideia do ajuste fiscal expansionista ecoa na cartilha 
Uma Ponte para o Futuro do MDB, elaborada em 2015, e no 
Programa de Governo do PSL vencedor das eleições 
presidenciais de 2018. Para uma reatualização da ideia no 
contexto atual de 2019, em que já surgem dúvidas sobre a 
viabilidade do teto de gastos, veja-se Por que o governo deve 
cortar gastos para o Brasil crescer, de Marcos Lisboa, 
Marcos Mendes e Marcelo Gazzano. 

econômica, o desemprego elevado, o aumento da 
pobreza e a volta do país ao mapa da fome, além 
dos próprios resultados fiscais que não melhoram, 
a política econômica hoje dobra a aposta na agenda 
de venda e entrega do patrimônio público e de 
contenção do gasto público e do investimento 
direto. Tudo, inclusive estatais lucrativas, está ou 
será posto à venda. Já o teto de gastos primários 
(juros e dívida excluídos) implantado por 20 anos 
por meio da EC 95/2016, que desestrutura a 
máquina pública e impede os investimentos diretos 
e gastos sociais de acompanharem o crescimento 
da população e das receitas, deverá ser mantido a 
qualquer custo por meio da quebra do piso das 
despesas obrigatórias.2 

A Reforma da Previdência, PEC 6/2019, 
centrada na postergação da aposentação e na 
redução de direitos, que no Regime Geral 
alcançam em média R$ 1.280,00, responde a esta 
lógica. Isoladamente o maior item de despesa do 

2 Para críticas recentes na imprensa à visão oficial da política 
fiscal orientada pela austeridade, ver Por que cortar gastos 
não é a solução para o Brasil ter crescimento vigoroso de 
Esther Dweck, Fernando Maccari Lara, Guilherme Mello, 
Julia Braga e Pedro Rossi, e O dinheiro não acabou nem irá 
acabar, mas a democracia corre riscos de Bráulio Santiago 
Cerqueira. 
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Governo Federal, a previdência pública, como 
outras políticas sociais previstas na Constituição 
de 1988, “não cabe mais no orçamento”, de acordo 
com o discurso conservador. E agora a Reforma 
Administrativa. 

Depois do Regime Geral de Previdência 
Social, o segundo maior item de gasto primário do 
Governo Federal são as despesas com pessoal e 
encargos, que englobam salários de civis e 
militares dos três Poderes, incluindo ativos, 
aposentados e pensionistas. Como frear ou reduzir 
o gasto com pessoal, em torno de R$ 300 bilhões 
anuais, se atualmente vigora a estabilidade no 
funcionalismo e a irredutibilidade salarial? Esta é 
a questão a orientar as propostas de Reforma 
Administrativa desde o início da crise e, em 
particular, nos governos Temer e 
Bolsonaro/Guedes. 

Uma primeira parte da resposta é 
encontrada na própria Reforma da Previdência 
(PEC 6/2019) que atinge duramente os servidores 
civis federais do Regime Próprio (RPPS). Primeiro 
com a elevação da contribuição previdenciária, 
que na margem, para maiores remunerações, chega 
a 22% do salário. Depois com regras de transição 
que, em alguns casos, amplia em 10 vezes o tempo 
faltante para se aposentar. Finalmente, com o 
rebaixamento dos benefícios dos que ingressaram 
entre 2004 e 2013 no serviço público. 

Somando-se tudo, as perdas na 
aposentadoria futura irão variar entre 10% e 50%.3 
O curioso é que as necessidades de financiamento 
do RPPS Civil Federal já foram equacionadas no 
médio prazo pela introdução da Previdência 
Complementar em 2013 e demais reformas 
havidas desde a CF-1988.4 

Já os objetivos gerais da Reforma 
Administrativa, amparados ideologicamente por 
uma série de entrevistas de autoridades, artigos de 
opinião e documentos oficiais sobre o assunto,5 
consistem em 4 eixos complementares, a saber: 

 
3 A reforma da previdência e os servidores, FONACATE, 
2019. 
4 Enquanto isso, as reservas remuneradas e pensões militares, 
pela proposta do governo, passarão por ajuste brando, mais 
do que compensado pelos benefícios advindos de nova 

• Reduzir despesas com o funcionalismo 
civil, o que envolve: adiamento por tempo 
indefinido de concursos; priorização de 
formas de contratação via terceirização e 
contratos temporários (Decreto 
9.507/2018); rebaixamento dos salários de 
entrada com alinhamento em relação ao 
setor privado; revisão das tabelas de 
progressão no sentido de estendê-las no 
tempo e impedir que todos os servidores 
cheguem ao topo remuneratório; 
possibilidade de redução forçada de jornada 
com diminuição proporcional de salários 
(PEC 438/2018); 

• Flexibilizar a estabilidade: nova 
regulamentação da demissão por 
insuficiência de desempenho (PLS 
116/2017); 

• Diminuir o número de carreiras e 
extinguir cargos: reduzir o número de 
carreiras do Executivo das cerca de 310 
atuais para 20 ou 30; centralizar e 
racionalizar a gestão do RH; facilitar a 
mobilidade entre órgãos; 

• Obstaculizar a organização e a atuação 
sindical: proibição do desconto em folha da 
contribuição voluntária sindical e 
associativa dos servidores (MP 873/2019, 
que não prosperou no Congresso, mas que 
ensejou a apresentação do PL 3.814/2019 
no mesmo sentido); exigência de 
compensação do ponto em caso de ausência 
motivada por atividade sindical (Instrução 
Normativa 2 SGP/MPDG/2018). 
A nova orientação do RH do serviço 

público, afirma-se, visa incrementar a 
produtividade por meio de estímulos individuais à 
concorrência no interior da máquina, e, ao mesmo 
tempo, combater supostos privilégios, tais como a 
estabilidade no cargo. Na prática, a Reforma 
Administrativa é condicionada pela ideologia do 
Estado mínimo e pelas políticas de austeridade 
centradas nos cortes de despesa que dificultam a 

estrutura remuneratória a ser implantada, cf. PL de 
reestruturação das Forças Armadas, Governo Federal, 2019. 
5 Ver, por exemplo: i. MPDG, Transição de Governo 2018-
2019; ii. A Reforma do RH do Governo Federal, de Ana Carla 
Abrão Costa, Armínio Fraga e Carlos Ari Sundfeld; iii. Ofício 
Circular 2/2019 SGDP/ME. 
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retomada dos investimentos e do crescimento, 
desprotegem quem mais precisa dos serviços 
públicos de saúde, educação e assistência, e 
desorganizam – ao invés de aperfeiçoar – a 
administração governamental. 

Partindo de visão ideologizada e negativa 
acerca do peso e papel que o Estado deve ocupar e 
desempenhar em suas relações com os mundos 
econômico e social no país, os ideólogos e 
propagandistas dessa agenda ancoram seus dados 
e argumentos em conclusões infundadas e 
falaciosas que supõem ser o Estado brasileiro: i) 
Contrário aos interesses do mercado ou do 
capitalismo como modo de produção e 
acumulação dominante nas relações econômicas 
no país; ii) Grande ou inchado em termos de 
pessoal ocupado e respectivo gasto total; iii) Caro 
ou ineficiente em termos de desempenho 
institucional; iv) O RPPS federal seria 
insustentável; v) A estabilidade do funcionalismo 
seria um privilégio e absoluta; vi) Falido em 
termos de sua capacidade própria de 
financiamento e endividamento; vii) Dependente 
das reformas da previdência, administrativa e 
microeconômicas para recuperar a confiança dos 
investidores privados, o crescimento e o emprego.6 

Desinformada por mitos, a profecia liberal 
parece se confirmar: Estado e servidores não 
cuidam do que fazem ou fazem mal o que se 
propõem. Oculta-se, assim, a contribuição das 
próprias reformas liberais e da austeridade para a 
desestruturação das políticas públicas por elas 
combatidas. Tudo somado, os discursos e práticas 
destrutivas que se observam desde a passagem dos 
governos Lula/Dilma para Temer/Bolsonaro 
representam não apenas um intuito de redução de 
gastos públicos sob uma ótica equivocada de 
ajuste fiscal, mas sobretudo um desejo de 
reorientação programática das políticas e gastos 
públicos sob comando de uma visão de mundo 
liberal-conservadora em termos ideológicos, como 
também anacrônica e reducionista em termos do 
peso e papel do Estado em suas relações com a 
economia e a sociedade na contemporaneidade. 

 
6 Para uma contestação plena relativa a cada uma das falácias 
listadas acima, ver CERQUEIRA, B. S. e CARDOSO JR., J. 
C. Reforma Administrativa, Mitos Liberais e o Desmonte do 
Estado Brasileiro: riscos e desafios ao desenvolvimento 
nacional. Brasília: RBPO (Revista Brasileira de 

Em essência, tais propostas carecem de 
compreensão sistêmica sobre os condicionantes e 
determinantes do desempenho estatal no campo das 
políticas públicas, algo que pode ser resumido pelo 
Quadro 1 no que se refere ao tema da chamada 
Reforma Administrativa em curso. 
 
 

        Quadro 1 
Reforma Administrativa Republicana e Democrática X 

X Reforma Administrativa Liberal-Gerencialista do 
Governo Federal. 

REFORMA 

REPUBLICANA E 
DEMOCRÁTICA 

REFORMA 

LIBERAL-
GERENCIALISTA 

Estabilidade funcional e 
proteção contra 
arbitrariedades.  

Flexibilidade quantitativa 
por meio da  
expansão das 
possibilidades de 
demissão.  

Remuneração adequada e 
previsível ao longo do 
ciclo laboral.  

Flexibilização 
remuneratória e redução  
das despesas com 
funcionalismo.  

Qualificação elevada e 
capacitação permanente 
atrelada à progressão e 
interesse público.  

Responsabilização 
individual pela capacitação 
e pela progressão 
funcional.  

Cooperação interpessoal e 
intra/inter organizacional 
como fundamento do 
processo de trabalho no 
setor público.  

Promoção da competição 
interpessoal e da 
concorrência intra/inter 
organizacional.  

Liberdade de organização e 
autonomia de atuação 
sindical  

Obstaculização da 
organização e da atuação 
sindical  

Fonte: Elaboração própria. 

Reforça essa conclusão acerca do desmonte do 
Estado nacional sob o governo Bolsonaro/Guedes, 
três características de personalidade já visíveis dos 
seus integrantes principais de primeiro escalão 
ministerial, quais sejam: 

• Oligofrenia frente às teorias explicativas e 
evidências empíricas do mundo real, 
dentro do qual vive e viverá a maior parte 

Planejamento e Orçamento), vol. 10, n. 2, 2019. Ou ainda o 
livro Mitos Liberais acerca do Estado Brasileiro e Bases 
para um Serviço Público de Qualidade. Brasília: Afipea-
Sindical, 2019. 
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dos brasileiros e brasileiras neste século 
XXI em ebulição; 

• Prepotência, arrogância e cinismo com os 
quais os políticos, burocratas e cientistas 
do atraso vêm tratando assuntos tão 
complexos como os são, por exemplo, os 
do crescimento econômico, das finanças 
públicas e das políticas sociais, ambientais 
e de ciência, tecnologia e inovação, apenas 
para ficarmos nos mais evidentes desde o 
golpe de 2016; 

• Má-fé por parte dos mesmos políticos, 
burocratas e cientistas ao ancorar seus 
diagnósticos e proposições em 
interpretações não só irreais e falaciosas do 
ponto de vista da teoria e da história, mas 
sobretudo negativas acerca das razões da 
sociabilidade cotidiana, das motivações 
comportamentais dos agentes econômicos 
e demais atores sociais, como ainda, 
negativas acerca da própria natureza e 
funcionamento das instituições do Estado 
brasileiro. 

É claro que tais características se espraiam 
diferenciadamente pelos três núcleos principais de 
composição do atual governo, mas estão presentes 
em todos eles, conforme Quadro 2 abaixo, a saber: 
 

        Quadro 2 
Frações de Classe no Poder no Governo Bolsonaro. 

 
Desenho geral 

de ocupação do 
poder de Estado 

Orientações Gerais 
para a Ação 

Governamental e as 
Políticas Públicas 

1. Núcleo 
ideológico-
diversionista 

1.1 Clã da 
família 
Bolsonaro 

1.2 Olavistas 

1.3 Segmentos 
de Igrejas 
Evangélicas 

.Manter a 
dissonância 
cognitiva, a moral 
dos bolsonaristas em 
alta, dando a eles 
representatividade e 
amparo psicológico 
ao ideário 
conservador que 
sustentou a 
campanha eleitoral. 

.Fidelizar os 
seguidores do 
bolsonarismo, 
desviar a atenção, 
causar indignação e 
tristeza entre os 

progressistas, 
enquanto os núcleos 
2 e 3 colocam em 
prática suas agendas. 

.Valorização da 
mediocridade 
travestida de 
intelectualidade. 

2. Núcleo 
jurídico-
policial-
militar 

2.1 Lavajatistas 

2.2 Militares 
(forças armadas 
e aparato 
policial-
repressivo) 

2.3 Segmentos 
do poder 
judiciário 

.Composto por 
profissionais 
alinhados ao projeto 
de poder, sabem 
operar o Direito e a 
máquina repressiva 
do Estado a seu 
favor. 

.Dar sustentação aos 
outros dois núcleos, 
por meio da abertura 
de processos civil e 
penal contra 
adversários, 
mobilizando 
instrumentos 
jurídicos, 
fiscalizatórios e 
intimidatórios do 
Estado para acuar e 
amedrontar os 
opositores da agenda 
neoliberal. 

3. Núcleo 
econômico-
liberal 

 

3.1 
Fundamentalistas 
de mercado (todo 
o setor financeiro 
e segmentos dos 
setores 
produtivos), com 
destaque para os 
conglomerados 
da mídia 
empresarial 

3.2 
Latifundiários 

3.3 Segmentos 
da burocracia 
pública 

.Formado por 
neoliberais 
fundamentalistas, 
tem como objetivo 
colocar em prática a 
agenda do mercado e 
a máxima 
valorização possível 
dos capitais. 

.Essa agenda 
consiste em: abertura 
da economia ao 
capital estrangeiro, 
ajuste fiscal pelo 
lado da despesa, com 
privatizações amplas 
e rápidas, redução do 
papel do Estado na 
regulação da 
atividade econômica, 
na prestação de 
serviços e no 
fornecimento de bens 
e programas sociais, 
desregulamentação e 
rebaixamento do 
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trabalho e máxima 
desvinculação 
orçamentária 
possível. 

Tentativa de 
fundamentação 
científica de 
interesses 
particulares a partir 
de uma pseudo 
superioridade da 
economia dogmática 
como instrumentação 
técnica. 

Fonte: Elaboração própria a partir das seguintes referências: 
i) DIAP: Silvio Almeida, Sobre política, distração e 
destruição; ii) Teoria e Debate: Antônio Augusto de Queiroz, 
Agenda e modus operandi do governo Bolsonaro; iii) 
Fundação Perseu Abramo: Os grupos de interesse no governo 
Bolsonaro. 

 
Dessa forma, somos forçados a concluir 

que o atual governo Bolsonaro caminha 
rapidamente para uma estratégia de acirramento de 
contradições relativamente aos segmentos da 
sociedade não alinhados a seu projeto de poder. 
Mas sendo tais segmentos mais numerosos e 
representativos da diversidade brasileira que os 
seus seguidores, deverá haver uma inclinação 
autoritária crescente por parte das frações de classe 
no poder no governo Bolsonaro, com vistas a impor 
– até mesmo pela força bruta – os seus anseios e 
projetos. Nesse sentido, oxalá a comunidade 
internacional democrática e a sociedade brasileira 
consciente do perigo autoritário/totalitário em 
curso possam rapidamente perceber a abrangência, 
a profundidade e a velocidade dessa agenda 
retrógrada para então se reorganizarem 
coletivamente e se reposicionarem politicamente 
com vistas à recuperação das tendências recentes 

 
7 No tocante à corrupção, a concepção neoliberal que tem sido 
predominante no Brasil criminaliza a política, legitima a 
adoção de leis, procedimentos e jurisprudências de exceção, 
prega a entrega do patrimônio público e dos serviços 
essenciais para o controle das grandes empresas privadas. 
Mas os brasileiros finalmente estão tomando consciência de 
que este caminho antidemocrático e antirrepublicano leva, ao 
contrário da visão simplista e punitivista, ao máximo de 
corrupção. Isto porque a corrupção não diz respeito 
especificamente ao Estado e à dimensão política do poder, 
mas sim às relações espúrias que se estabelecem entre 

de construção da República, da Democracia e do 
Desenvolvimento no espaço nacional. 

Por fim, em linha oposta, visando alargar o 
horizonte de discussões e de proposições sobre o 
tema, indicamos abaixo algumas diretrizes gerais 
para, posteriormente, avançarmos no 
detalhamento técnico e jurídico adequado a uma 
Reforma Administrativa de índole republicana e 
democrática, voltada para um serviço público 
efetivo e de qualidade, condição sine qua non para 
o próprio desenvolvimento nacional em suas 
dimensões geopolítica, econômica, social, 
ambiental e institucional. 

• Medidas para conferir mais e melhor 
transparência dos processos decisórios 
intragovernamentais e nas relações entre 
entes estatais e privados, bem como sobre 
resultados intermediários e finais dos atos 
de governo e das políticas públicas de 
modo geral. Este é um dos principais 
campos de atuação republicana contra a 
visão moralista e punitivista de combate à 
corrupção no país.7 

• Medidas para democratização da gestão 
pública: reforço dos princípios e 
mecanismos ligados ao mérito, à 
transparência, à autonomia, à mobilidade e 
à responsabilidade, tanto em nível 
individual como organizacional. 

• Medidas para aperfeiçoamento cotidiano 
da gestão pública: instauração e difusão de 
novas tecnologias de informação, gestão e 
comunicação intra e inter pessoais e 
organizacionais no âmbito do setor público 
e em suas relações com o mercado e a 
sociedade. 

• Medidas para estimular mais participação 
social e melhor controle público sobre os 
poderes da União (Executivo, Legislativo, 

interesses privados / privatistas e o Estado / esfera pública. 
Dito assim, a corrupção não é importante apenas na 
explicação da formação do Estado nacional, mas está também 
vinculada ao problema da desigualdade na medida em que 
esta é historicamente (re)produzida e mantida, 
essencialmente, pela corrupção do poder. Desta maneira, a 
luta contra a corrupção deve ser concebida de modo 
subordinado ao aprofundamento do caráter democrático e 
republicano do Estado brasileiro. 
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Judiciário) e Ministério Público, nos três 
níveis da federação. O empoderamento 
social no âmbito de conselhos e outras 
instâncias de compartilhamento de poder 
no âmbito dos três poderes constitucionais 
(e Ministério Público) é condição 
fundamental para o reequilíbrio de poder e 
valorização da esfera pública no país. 

• Medidas de recuperação e ativação das 
capacidades estatais de planejamento 
governamental e de coordenação 
estratégica dos investimentos e demais 
decisões das empresas estatais. Neste 
particular, é preciso compatibilizar a 
sustentabilidade empresarial de longo 
prazo com a função social pública das 
estatais, já que a eficiência 
microeconômica de curto prazo não pode 
estar acima da eficácia macroeconômica e 
da efetividade social no médio e longo 
prazos. 

• Medidas de profissionalização e 
valorização da ocupação no (e do) serviço 
público, tais que uma verdadeira política 
de recursos humanos para o setor público 
brasileiro – que leve em consideração de 
modo articulado e orgânico as etapas de 
seleção, capacitação, alocação, 
remuneração, progressão e aposentação – 
esteja ancorada e inspirada pelos valores e 
princípios da república, da democracia e do 
desenvolvimento nacional.  
Com tal conjunto de reformas sugeridas 

acima, o Estado nacional recupera poder e 
centralidade em virtude de sua capacidade sui 
generis de mediar os diferentes interesses e 
conflitos presentes na comunidade política para a 
construção de um referencial universalizante que 
se projeta ao futuro. Tais questões – e certamente 
outras mais – são cruciais para aprimorar o debate 
contemporâneo sobre a Reforma do Estado 
necessária ao desenvolvimento brasileiro ainda no 
século XXI. As eventuais respostas dependem de 
uma compreensão adequada acerca do papel do 
Estado como promotor e provedor do 
desenvolvimento e têm nas reformas sugeridas 
acima um de seus pilares fundamentais. 
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