
Reforma 
Administrativa: Plano 
mais Brasil

Foto: Tiago Macambira - Flickr

Roseli Faria



Plano mais menos Brasil
• PEC 186/2019: PEC Emergencial
• PEC 187/2019: PEC dos Fundos
• PEC 188/2019: PEC Pacto Federativo
• Sem cálculo de impacto na economia e na oferta de serviços 

públicos



Justificativa governamental
• Crise 2014-2016- crescimento acelerado das 

despesas publicas
• Aprofundamento das reformas fiscais que 

aumentaram potencial de crescimento da 
economia

• Teto dos gastos: redução das taxas de juros
• Reforço devido ao atraso da reforma da 

previdência
• Controle de despesas obrigatórias para 

manter confiança dos investidores: gatilhos
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Realidade
• Não houve crescimento acelerado das 

despesas públicas 
• Crise fiscal decorrente da perda de dinamismo 

das receitas públicas, principalmente 
previdenciárias

• Teto dos gastos deprime ainda mais a 
demanda agregada

• Reforma trabalhista deprime as receitas 
previdenciárias

• Recuperação econômica mais lenta da história
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PEC 186/2019: PEC da emergência fiscal
• Mais regras fiscais
• Elege a oferta de serviços públicos como a variável 

de ajuste:
• Medidas constantes no teto dos gastos
• Redução da jornada de trabalho em até 25% , com 

redução salarial proporcional
• União: Regra de ouro – operações de crédito 

superiores às despesas de capital
• Estados, Municípios e DF: despesa corrente 

superior a 95% da receita
• Sustentabilidade da dívida e limites de gastos 

com pessoal
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Problema com pressupostos
• Não há emergência fiscal

• 2014-2016: aumento da dívida bruta e 
líquida

• Taxa de crescimento da dívia decrescente 
desde 2016
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Regra de Ouro
• Conceito fordista
• Pouca transparência na gestão da dívida
• Problema de cálculo no Brasil: investimentos, 

inversões financeiras e amortizações da dívida 
pública inclusas 

• Cumprimento levaria a um esforço fiscal 
maior
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Regra de Ouro

Professor José Oreiro – Câmara Federal – 05/03/2020: 

“A regra de ouro, tal como definida pela CF, não 
impede, portanto, a elevação da dívida pública; 
sendo uma regra fiscal inconsistente e 
ineficiente”

Plano mais 
menos 
Brasil



Consequências 
Econômica (1):
• Efeito poupança precaucional
• Simulações: impacto de até 55 bilhões, com 

redução do PIB de até 1,4%
Gestão:
• Ineficiência
• Assédios
Sociais:
• Desigualdade e pobreza
(1) Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do Cedeplar-UFMG: 
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Raio-X do Serviço Público:
heterogêneo e desigual (2)

(2) Revista Piauí: https://bit.ly/2TrpOYP



Serviço público – salário médio
- Garis: R$ 1,6 mil
- Professores de 1˚ a 4˚ série, com 

nível superior: R$ 3,3 mil
- Médicos clínicos, R$ 9,8 mil
- Administradores, R$ 10,3 mil
- Engenheiros civis, R$ 11,6 mil
- Auditores-fiscais da Receita: R$ 

30 mil
- Procuradores de Justiça, R$ 37 

mil



Distribuição por segmento:
- 11,4 milhões de postos de 

trabalho 100 servidores:
- 22 são professores
- 2 trabalham em outras áreas da 

educação
- 16 são administradores
- 11 são médicos, enfermeiros ou 

outras profissões da saúde
- 5 fazem limpeza
- 4 prestam serviços de segurança.



- Nível municipal: 2,6 
milhões de postos de 
trabalho na educação e na 
saúde



Funcionário público brasileiro ganha, 
em média, 8% a mais do que um 
trabalhador que exerce função similar 
no setor privado. Em um conjunto de 
53 países analisados pelo Banco 
Mundial, esse percentual chega a 
21%.



2018:
• 50% servidores 

públicos ganhavam até 3 
salários mínimos (R$ 2,9 mil) 

• 3% servidores ganhavam mais 
que 20 salários mínimos (R$ 
19,1 mil).



2018:
• Executivo: 25% dos servidores 

ganhavam mais que 5 mil reais
• Legislativo: 35% dos servidores 

públicos ganhavam mais que 5 
mil reais

• Judiciário: 85% dos servidores 
ganhavam mais que 5 mil reais
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Gênero
• 6 em cada 10 servidores públicos são 

mulheres
• Homens: R$ 100,00 x Mulheres: R$ 75,00



Consequências 
• Impacto maior sobre as mulheres tanto 

quanto servidoras como usuárias diretas e 
indiretas do serviço público

• Impacto maior sobre a população negra, 
maior usuária de serviços públicos

• Resultado: desigualdade, violência, injustiça 
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Fiscal e Administrativa:
• Revisão de todas as regras fiscais e 

elaboração de regramento anticíclico e 
coadunado com a CF 88

• Retirada dos investimentos públicos do teto 
dos gastos

• Medidas visando o aumento de receitas
• Reforma administrativa strictu sensu: 

efetividade às regras vigentes e adoção de 
práticas do setor privado bem sucedidas que 
se adequem ao setor público

Propostas
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