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POR QUE É IMPORTANTE UMA REFORMA ADMINISTRATIVA E A 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO?

Melhorar os serviços públicos e reduzir desigualdades

Tornar o Estado mais eficiente 

Acabar com privilégios - há elevada desigualdade salarial nos 
três poderes e elites do funcionalismo público  

Melhorar a qualidade do gasto público com 
responsabilidade fiscal



3
AS PESSOAS SÃO A ESSÊNCIA 
DO SERVIÇO PÚBLICO

Nenhum Estado e governos entregam serviços 

públicos de qualidade sem servidores públicos 

qualificados e profissionais 
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É PRECISO REPENSAR AS CARREIRA 
NO SETOR PÚBLICO

É preciso reformular as atuais leis 
de carreiras

Atrair talentos, possibilitar vários 
caminhos de desenvolvimento 
profissional e desafios

Vivemos uma transição 
demográfica no Brasil (redução da 
taxa de natalidade) e rápidas 
transformações tecnológicas

Diminuir o número de carreiras, 
tornando-as mais transversais e com 
atributos mais generalistas, para 
proporcionar mais flexibilidade à 
administração pública



5
HÁ ELEVADO NÚMERO DE CARREIRAS NO GOVERNO 
FEDERAL E NOS ESTADOS

Número de carreiras por Ministério no Governo Federal (2017)

Fonte: Banco 
Mundial (2019)

O governo 
federal tem 
atualmente 
mais de 300 
carreiras
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DESIGUALDADES ENORMES DE CONDIÇÕES ENTRE 
CARREIRAS, PODERES E ENTRE ENTES FEDERATIVOS 

Fonte: Banco Mundial (2020)

Existência de várias rubricas, 
adicionais por tempo de serviço, 
gratificações e outras vantagens 
pecuniárias (penduricalhos)

O serviço público no Brasil não é 
homogêneo - várias 
desigualdades

As diferenças persistem mesmo 
quando são comparados servidores 
de uma mesma carreira e com 
igual tempo de serviço

Existe uma alta dispersão salarial 
entre servidores, acentuando a 
desigualdade entre as carreiras.
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ALTOS SALÁRIOS DE ALGUMAS CARREIRAS,
SOBRETUDO NO GOVERNO FEDERAL, MAS NÃO SOMENTE

Fonte: Banco 
Mundial (2019)

44% recebem 
mais de R$ 
10.000,00 por 
mês; 22% 
recebem mais de 
R$ 15.000,00; e 
11% recebem 
mais de R$ 
20.000,00 

% de servidores por faixa salarial no governo federal (2019)
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Nas estruturas das 
carreiras docentes dos 
estados, a amplitude 
salarial máxima é de 
R$12 mil.

Sem considerar adicionais 
de tempo de serviço, 
gratificações e outras 
vantagens pecuniárias 
(penduricalhos)

A DESIGUALDADE FICA EVIDENTE QUANDO SE COMPARA 
COM OS SALÁRIOS DOS PROFESSORES NOS ESTADOS

Fonte: Padro 
(2019)

Faixa salarial inicial e 
final da carreira docente 
nos estados 
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JANELA DE OPORTUNIDADE 
PARA ATRAIR NOVOS TALENTOS 
PARA O SERVIÇO PÚBLICO

Elevado número de 
aposentadorias nos três entes 
federativos nos próximos anos

É essencial um planejamento da 
força de trabalho nos governos 
federal, estaduais e municipais para 
promover a adequação do número de 
servidores que devem ser alocados em 
escolas, hospitais, segurança pública e 
outras áreas.
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ESTIMATIVAS DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES POR 
ANO NO GOVERNO FEDERAL 

Fonte: Banco Mundial (2020)

No governo federal e para 
alguns estados com dados 
disponíveis, espera-se que 
cerca de 26% e 20% dos 
vínculos efetivos se 
aposentem até 2022.
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É esperado um 
aumento significativo 
do número de 
aposentadorias: 
estima-se que entre 
11% e 34% dos 
vínculos efetivos 
atuais estejam 
aposentados até 
2022. 

ESTIMATIVAS DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES POR 
ANO NOS GOVERNOS ESTADUAIS ATÉ 2022

Fonte: Banco Mundial (2020)
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VÍNCULOS EXISTENTES VERSUS O
PROPOSTO PELA PEC 32/2020

1. Vínculo de experiência

2. Cargo típico de Estado

3. Cargo por prazo 
indeterminado 

4. Vínculo de prazo 
determinado

5. Cargo de liderança e 
assessoramento

● Efetivos

● Estabilizados

● Celetistas

● Temporários (MP 922, que 
há poucos meses tentou 
ampliar os contratos de 
servidores por tempo 
determinado)

● Cargos comissionados

Novos nomes para vínculos já existentes? 
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O QUE SÃO CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO? 

Falta de definição conceitual do que 
seriam carreiras típicas de Estado  - 
ainda serão definidas em projeto de lei

Pode dar margem para pressões 
políticas e corporativistas com a 
incorporação de diversas carreiras

O que caracteriza uma carreira típica 
de estado? Os pressupostos e premissas 
não foram apresentados 
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A PEC 32/2020 APRESENTADA NÃO ENDEREÇA OS 
PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR PÚBLICO

Não é necessário PEC para acabar com 
promoções automáticas, impedir 
penduricalhos, avaliar servidores em fase 
de experiência, desligar servidores 
estáveis que tenham desempenho 
insuficiente, ampliar os contratos por 
tempo determinado. Para tanto, bastam 
bons projetos de lei, cuja aprovação é mais 
simples.(Carlos Ari Sundfeld)

É preciso incluir juízes, ministério 
público, forças armadas que 
ficaram de fora

Não há direito adquirido ao 
privilégio e à improdutividade 
(Carlos Ari Sundfeld e Regina Pacheco)

Os servidores atuais não são 
abarcados, sendo mantidas várias 
distorções atuais
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É preciso um conjunto de ajustes na PEC para de fato fazer 
as transformações necessárias para o Estado brasileiro ser 
mais eficiente, reduzir desigualdades e oferecer serviços 
públicos de qualidade com foco no cidadão.  

A PEC 32/2020 APRESENTADA NÃO ENDEREÇA OS 
PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR PÚBLICO
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