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∷ Eleições 2014 e os serviços públicos 

 

Que projeto de Brasil defendemos? Na reflexão, uma 

certeza: mobilização e unidade seguem indispensáveis 
 
Com mais de 20 anos de história, representando a luta da maioria dos servidores do 

Executivo Federal, a Condsef e suas filiadas não poderiam deixar de estar atentas às 

discussões e debates que giram em torno dos projetos de governo para o Brasil e que 

disputam a preferência dos eleitores nesse 2º turno. Tendo vivido intensa e ativamente 

nossa jovem democracia, e no que diz respeito ao que sempre defendemos e 

continuaremos defendendo para o serviço público e para a sociedade, trazemos uma 

contribuição para pensar o modelo que buscamos e queremos para nosso País.  

 

Apesar de já bastante esclarecedor para quem viveu o período, não se trata apenas de 

relembrar o passado. Tampouco, podemos desprezá-lo. O passado sempre será guia na 

condução de nossa luta, nos lembrando como e para onde queremos continuar seguindo. 

Este passado já nos mostrou e nos fez sentir o que um modelo de governo neoliberal - 

sustentado na defesa de Estado Mínimo - pode provocar. Este modelo, adotado por 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), continua essencialmente o mesmo defendido e 

representado pelo candidato Aécio Neves.  

 

A certeza de que este é o modelo que será praticado num retorno do PSDB à Presidência 

da República vem do Programa de Governo, além de declarações feitas tanto pelo 

candidato do PSDB ao maior cargo de nossa República quanto de apoiadores e 

integrantes de seu possível governo. São declarações que devemos ter em mente 

mantendo uma certeza: mobilização e unidade vão seguir sendo indispensáveis para 

defender o modelo de serviço público que a população exige e a que tem direito.  

 

1) Redução da máquina pública – A Condsef não entra no mérito da quantidade de 

ministérios e secretarias que o candidato declara que serão extintos, nem a redução 

de cargos comissionados que sempre combatemos e continuaremos a combater. 

Nossa preocupação está no que significa, na prática, a redução da máquina pública 

na ótica do partido e do projeto representado por Aécio Neves.  

 

Já tivemos essa experiência quando o governo do PSDB implantou uma Reforma 

Administrativa que significou a retirada de 56 direitos dos trabalhadores da Lei 

8.112/90. Com isso, precarizou a administração pública com o aumento 

substancial de terceirizações, ainda hoje um problema grave que deve continuar 

sendo combatido. Somos e sempre seremos favoráveis aos concursos públicos 

como forma de contratação e da indicação de servidores concursados para cargos 

de confiança no governo.  
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O governo do PSDB também criou programas como o Programa de Demissão 

Voluntária (PDV´s) que gerou esvaziamento de áreas importantes para o 

atendimento à população, desvinculou a remuneração de ativos, aposentados e 

pensionistas e driblando direitos assegurados pela Constituição aos trabalhadores 

do setor público. A criação de gratificações produtivistas foi outro legado que 

seguimos combatendo. Temos também a extinção de órgãos importantes e a 

redução drástica do quadro de funcionários públicos. A ausência de concursos no 

período até hoje deixou problemas estruturais graves que refletem na dificuldade 

do atendimento direto à população.  

 

O PSDB também deixou um legado de profunda distorção salarial quando criou 

castas na administração pública, definindo 8% de servidores no que chamou de 

carreiras típicas de Estado. Com isso, o PSDB criou um fosso e literalmente 

congelou salários da maioria dos servidores do Executivo por oito anos. Ao final 

da era FHC a categoria amargava uma perda salarial da ordem de 97%, dados 

levantados em estudo feito pela subseção do Dieese na Condsef.  

 

Não por acaso, somados, os efeitos perversos dessa política - com viés privatizante 

e ares de eficiente - fizeram com que esse período ficasse conhecido entre os 

servidores como “anos de chumbo”. Não só os servidores, mas também a 

população ainda hoje sentem os efeitos perversos dessa política que continua 

sendo duramente combatida pelos representantes do setor público. Defendemos a 

ótica de investimento público adequado - e não redução da máquina - como o 

caminho para que a população tenha enfim a qualidade dos serviços públicos que 

exige.  

 

2) Meritocracia – A outra novidade, apontada pelo candidato do PSDB, diz respeito 

ao que tem chamado de meritocracia, que seria uma política que defende salários 

de servidores variáveis e atrelados à produtividade. Para a Condsef, o problema 

desse modelo está em não admitir e não conseguir compreender que o setor 

público não tem como premissa a visão do lucro como pressupõe a iniciativa 

privada.  

 

O lucro para o Estado, assim como sua eficiência devem ser medidas na 

capacidade de políticas de governo e gestão que entreguem à população retorno 

daquilo que elas pagam para ter o direito constitucional de atendimento em áreas 

essenciais.  

 

Atrelar o modelo de iniciativa privada ao setor público compromete não só os 

trabalhadores, que ficarão à mercê de um modelo equivocado, como toda a 

sociedade, criando um ambiente de insegurança e empurrando cada vez mais para 

as mãos do capital fechado as responsabilidades do Estado. Estado esse que tem 

por responsabilidade recolher impostos para resolver - com investimento e gestão 
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eficiente - o fortalecimento dos serviços públicos. Nisso ainda temos muito que 

avançar; e o modelo de meritocracia proposto e defendido no projeto político do 

PSBD nos afasta, e muito, do caminho que precisamos trilhar.   

 

3) Salário mínimo – Saindo um pouco da esfera do serviço público, a Condsef 

entende que é fundamental que continue existindo uma política para o salário 

mínimo com reposição inflacionária, ganho real, que é uma conquista das 

organizações dos trabalhadores e vem recompondo de forma gradativa o poder de 

compra do trabalhador. Saímos de um salário de cerca de R$200 (U$86) em 2002 

para atuais R$724 (U$305). Não podemos abrir mão desta política. Os 

trabalhadores devem lutar para melhorar cada vez mais o salário mínimo, que 

ainda é insuficiente, o que traz melhores condições de vida para os trabalhadores. 

 

A postura adotada pelo candidato Aécio Neves tem sido a de se omitir e não dar 

declarações diretas sobre o tema. No entanto, o homem apontado como seu futuro 

ministro da Fazenda, Armínio Fraga, já declarou o que pensa desta política 

dizendo que o salário cresceu muito ao longo dos últimos anos, defendendo ainda 

outras medidas impopulares como caminho para o crescimento da produtividade.  

 

Durante participação em um simpósio empresarial em São Paulo, Aécio Neves 

afirmou também que “o Brasil tem que voltar a dar lucro. Hoje não vale mais a 

pena ser empresário, mais da metade do lucro vai para o empregado. Precisamos 

rever o salário mínimo”. Que cada um faça as reflexões devidas a partir desta 

afirmação. 

 

Também preocupam as sinalizações do candidato do PSDB, no sentido de 

restringir a participação dos investimentos dos Bancos Públicos (Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil e BNDES) em Programas Sociais. Isto representa um 

retrocesso importante em programas como o Minha Casa Minha Vida, e outros 

investimentos em obras de infraestrutura necessárias ao País. 

 

Essas são apenas algumas das preocupações da Condsef com o programa de governo 

defendido pelo candidato do PSDB. As sinalizações vindas deste projeto mantém 

coerência com o projeto já implantado pelo PSDB de 1995 a 2002 em âmbito federal e 

também dialoga com o projeto adotado por Aécio Neves no governo de Minas Gerais.  

 

Aprender com o passado é importante e nos ajuda a conduzir as interferências no 

presente visando construir o futuro que queremos e merecemos. A Condsef vai continuar 

mantendo sua autonomia e independência e reforça a certeza de que é através da 

mobilização e unidade que vamos continuar caminhando para que alcancemos mais e 

essenciais avanços na busca por servidores valorizados e serviços públicos de qualidade 

para todos.   


