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Resumo: Este estudo se trata de uma reflexão teórica, sobre o 

tema da gestão da força de trabalho na esfera pública no 

Brasil. Contextualiza o processo de gestão como está 

organizada, considerando a influência do processo de 

globalização capitalista para a chamada reestruturação 

produtiva, que acontece no cenário brasileiro com ênfase nos 

anos de 1990. Destacam-se ainda, os impactos dos ajustes 

realizados no campo da gestão da força de trabalho, sobre 

influência do neoliberalismo, a partir da Reforma do Estado, 

efetuada pelo Ministério da Reforma do Estado - MARE. 
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Abstract: This study deals with a theoretical reflection on the 

subject of workforce management in the public sphere in Brazil. 

It contextualizes the process of management, as it is organized, 

considering the influence of the process of capitalist 

globalization for the so - called productive restructuring, which 

takes place in the Brazilian scenario with emphasis in the 

1990s. The impact of the adjustments made in the field of 

workforce management, on the influence of neoliberalism, from 

the Reform of the State, carried out by the Ministry of State 

Reform - MARE, are also highlighted. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão da força trabalho como uma dimensão de organização da vida dos 

trabalhadores e suas relações profissionais, coloca no centro das discussões que modelo de 

gestão é difundido, quais suas implicações para a “classe que vive do trabalho”3  e as 

possibilidades dos trabalhadores de alterar, modificar ou intervir neste modelo de gestão. 

Destaca-se, neste estudo, especialmente a gestão da força de trabalho na 

esfera pública estatal, problematizando o emprego público no Brasil sem deslocar estes 

trabalhadores do conjunto geral de trabalhadores brasileiros, que vivenciam no modo de 

produção capitalista o crescimento do mercado de reserva. O regime capitalista impõe à 

sociedade, variados métodos de apropriação do trabalho, desde a forma de organização das 

relações profissionais como a apropriação da produção pelos sujeitos.  

As mudanças no sistema de gestão pública no Brasil vão sendo alteradas 

conforme as necessidades do capital, acompanhados pelo movimento do Estado Brasileiro, 

que hora amplia o debate com os trabalhadores, hora se fecha em suas decisões. Neste 

sentido cabe buscar na história, características da gestão da força de trabalho no Brasil.  

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO NO 

BRASIL 

 

As relações de trabalho estão inseridas em ambientes diversos. São formadoras 

e formadas pelo processo de precarização do mercado, oriundas do modo de produção 

capitalista, caracterizado pelo acúmulo de capital e gerador de desigualdades. O processo 

de transnacionalização da produção torna crescente o uso da força de trabalho global, 

sendo a tecnologia da informação o meio de conexão entre os seus diversos segmentos. 

                                                           
3 “A expressão classe-que-vive-do-trabalho, [...], engloba: todos aqueles que vendem sua força de 

trabalho, incluindo o trabalho produtivo quanto improdutivo; Assalariados do setor de serviços e 
também o proletariado rural; O subproletariado precarizado, sem direitos, e também trabalhadores 
desempregados, exército de reserva. E a expressão exclui, naturalmente, gestores e altos 
funcionários do capital, que recebem rendimentos elevados ou vivem de juros” (ANTUNES, 2001, p. 
235). 



 

Porém, a força de trabalho não circula livremente nas redes globalizadas, assim como, o 

capital e as mercadorias produzidas pelo trabalhador. 

Castells (1999) apresenta aspectos importantes para a compreensão da 

influência da globalização para o mundo do trabalho, entre eles, a redução do quadro 

funcional (com a manutenção apenas de empregados altamente qualificados), contratação 

de mão de obra temporária, trabalhadores de meio expediente e a busca de material e mão 

de obra onde for mais barato. As opções para o trabalhador diante desse novo mercado 

globalizado, é apropria-se de conhecimento, tornando-se um trabalhador indispensável, o 

que não oferece garantia de não sofrer as consequências do trabalho precarizado, 

fragmentado e terceirizado.  

Essa concepção fragmentou a classe que vive do trabalho que, nesse contexto, 

busca atender interesses individuais e não mais os coletivos. A individualização ou 

fragmentação explicita-se nos novos tipos de vínculos trabalhistas, como trabalhos 

temporários, parciais ou terceirizados. Essa divisão rompe com a construção de identidades 

coletivas capazes de representar interesses homogêneos e coloca os trabalhadores como 

rivais, concorrentes entre si, deslocando ou distribuindo, assim, o conflito para dentro do 

recinto assalariado. A classe que vive do trabalho com um sentimento de que é esse o 

movimento, pouco tem se rebelado contra esse modelo de organização do trabalho, 

pensado e implementado pelo grupo que atende aos interesses da classe burguesa (LOWY, 

2005). Esses processos trazem à tona a fragilização dos sindicatos, onde as negociações se 

dão de forma isolada, constituindo uma nova orientação sindical, mais defensiva e disposta 

à acordos com o capital, expressando o abandono do sindicalismo de confronto. 

 
A acomodação social-democrática atingiu fortemente a esquerda sindical e 
partidária, repercutindo, consequentemente, no interior da classe trabalhadora. O 
sindicalismo de esquerda, por exemplo, passou a recorrer com frequência cada vez 
maior à institucionalidade e à burocratização que também caracterizam a 
socialdemocracia sindical (ANTUNES, 2001, p.189). 

 

As características identificadas no processo de capitalismo globalizado fazem os 

trabalhadores concorrer entre si. A força gerada pela concorrência interna não permite que a 

empresa mantenha em seu quadro funcional empregados pouco produtivos. Isso apresenta 

um risco, pois uma vez comprometida a produtividade, a empresa perde em concorrência e 

lucratividade. O processo de rivalização entre os trabalhadores tenciona a relação interna da 

classe, causando a heterogeneização e fragmentação da mesma. Nesse ponto, como 

mencionado anteriormente, o trabalhador assume uma postura individualista, buscando 

garantir seu próprio bem-estar e não mais o coletivo. O que para o capital não é ruim, uma 

vez que se fragmentando a classe que vive do trabalho perde força. Tais perdas são 



 

evidentes na (des)construção, fragmentação e negação de direitos trabalhistas (ANTUNES, 

2001). 

Além do mercado cada vez mais concorrido, disputado e instável na área 

privada, o trabalhador, ao longo do processo de mudança das relações de trabalho, ora 

construiu e garantiu direitos, ora os perdeu em função da flexibilização. Tal flexibilização se 

processa no período de globalização, onde o trabalhador concorda com a redução de 

salários em troca da garantia do emprego. Para evitar algo pior, como o desemprego, 

trabalhadores e empregadores acabam por aderir pela redução de algum direito trabalhista. 

Destaca-se, que isso não se dá voluntariamente ou de forma consciente, mas se impõe à 

classe que vive do trabalho, que busca sua adesão à lógica hegemônica dominante, 

requerendo para isso, a alienação dos sujeitos, expressa em relações sociais de 

estranhamento, bem como a segregação e apartação divorciada do senso de coletividade. 

Considerando que as mudanças para o trabalhador são concretas, e ainda, sua 

contemporaneidade, é possível afirmar que muitos direitos construídos pela classe que vive 

do trabalho não garantem mais sua segurança. Essa afirmativa tem uma explicação: os 

direitos foram construídos ao longo de diferentes modos de gestão, alterando vínculos e 

relações de trabalho. Contraditoriamente a esse processo, os direitos não avançaram, e em 

tempos de globalização e reestruturação produtiva, o trabalhador executa suas funções com 

vínculos fragilizados, sem garantias e com direitos reduzidos (ANTUNES, 2001). 

A globalização tem responsabilidade direta sobre tal (des)construção dos 

direitos,  pois acirrou a competição entre o mercado em vários níveis, criando novas formas 

de trabalho. Tal competição gerou o crescimento de formas precarizadas de trabalho, a fim 

de dar conta das situações emergenciais de produção, o que acarreta ao trabalhador um 

cenário de total fragilização. Essa modalidade crescente de trabalho terceirizado, 

temporário, subcontratado e/ou doméstico altera a concepção clássica de proteção ao 

emprego, o que para alguns está fadado ao desaparecimento (DUARTE, 2003). 

Antunes (2001) define que a partir das mutações ocorridas no contexto mundial 

para a esfera do trabalho, não há o desaparecimento da classe que vive do trabalho, ela 

reconfigurou-se e se apresenta em novas formas, o que a fez perder, ao longo do processo 

de fragilização, os vínculos fortalecidos, a capacidade de organização sindical, com relativo 

poder e autonomia.  

Na concepção de Duarte (2003), a efetivação da proteção ao trabalhador, no 

atual contexto de capitalismo globalizado, só ocorrerá se forem tomadas medidas 

legislativas que não considerem apenas situações emergenciais ou paliativas. Defende, 

ainda, a implementação de uma política de trabalho que garanta a segurança da classe 

mencionada, retomando direitos já garantidos ou construindo novos, considerando o 



 

movimento histórico da sociedade e os processos sociais de produção/reprodução das 

relações sociais. 

 

GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO NA ESFERA PÚBLICA 

 

Os fatores da precarização no ambiente de trabalho no espaço privado 

contribuem para uma falsa ilusão de que outro ambiente, diferente deste, possa ser um 

espaço de trabalho com garantias reais, sem atravessamento das condições de 

terceirização, subcontratações, flexibilização de direitos, etc. Assim, o ambiente da esfera 

pública4, pareça, um espaço de trabalho que seja capaz de garantir estabilidade, jornadas 

de trabalho reduzidas, qualidade de vida, salários atrativos e ainda o benefício da 

aposentadoria integral. No entanto, não é um espaço estável ou imutável, atravessada por 

interesses. O Estado tem um papel central na representação do interesse coletivo da 

sociedade civil. Existe historicamente uma tensão entre os interesses públicos e privados, 

causada pelas “lutas pelos direitos coletivos e o uso instrumental do Estado a favor de uma 

ordem econômica” (ALGEBAILE, 2005, p.74).   

Dagnino (2002) salienta que a sociedade civil representa o único elemento 

possível de resistência a um Estado autoritário. O movimento da sociedade civil organizada, 

em busca da democracia, representa muito bem essa relação. De um modo bem particular, 

o Brasil vivenciou um movimento definitivo na construção de um Estado democrático.  

 
A luta unificada contra o autoritarismo, que reunia os mais diversos setores sociais 
(movimentos sociais de vários tipos, sindicatos de trabalhadores, associações 
profissionais, universidades, etc.) contribuiu decisivamente para uma visão 
homogeneizada da sociedade civil (DAGNINO, 2002, p. 9). 

 
 

O movimento organizado da sociedade civil e outros setores, na década de 

1980, culminou num processo de retomada do Estado democrático de direito. O período 

constituinte, como essa década ficou conhecida, foi certamente um período de grandes 

disputas políticas e de muita esperança para os trabalhadores brasileiros. O movimento 

operário e popular foi determinante na história do país, de modo que sua presença 

constante e sua ação interferiram na agenda política ao longo dos anos 1980 (BEHRING e 

                                                           
4 A compreensão do espaço a ser discutido exige a definição de que a esfera pública, Estado, ou 

primeiro setor compreende três níveis hierárquicos, que são o federal, estadual e municipal. 
Embora essa divisão esteja alocada em níveis de hierarquia, independentemente dessa divisão, 
sua função originária é a mesma: trabalhar na garantia da promoção de uma sociedade justa e 
igualitária, com vistas a proporcionar um ambiente saudável, e condições favoráveis de 
desenvolvimento à sociedade civil (DAGNINO, 2002). 



 

BOSCHETTI, 2007). Isso tomou proporção importante a ponto de pautar alguns eixos na 

Constituição, por exemplo: 

 
 
[...] a reafirmação das liberdades democráticas; impugnação de igualdade 
descomunal e afirmação dos direitos sociais; reafirmação de uma vontade nacional e 
da soberania, com rejeição das ingerências do FMI; direitos trabalhistas; e reforma 
agrária (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 141). 

 

Mesmo que a classe operária e popular da sociedade tenha se sobressaído na 

busca pela garantia de direitos e observação desses pela Constituição Federal de 1988, 

deve-se levar em conta que o movimento constituinte representou um período longo e difícil, 

no qual os envolvidos vivenciaram momentos de muita tensão e lutas políticas e 

mobilizações. Refletiu, ainda, a disputa hegemônica entre poderes políticos e sociedade civil 

organizada, por projetos e interesses distintos, contemplando avanços em algumas áreas, 

como a dos direitos sociais, com ênfase para a seguridade social.  

Considerando que toda história é mutável5, as relações entre sociedade civil e 

Estado também se transformam a partir de uma luta por interesses antagônicos. As 

conquistas da Constituição Federal de 1988 significaram uma relevante reforma democrática 

no país. Contudo, Behring e Boschetti (2007) analisam o período que se seguiu, pós-

constituinte, como desfavorável para a política social no país, uma vez que se constitui um 

movimento de contrarreforma, que segue logo após o período constituinte, sob orientação 

dos ditames do neoliberalismo6.  

Embora a população brasileira tenha respondido rapidamente aos desmantelos 

da política da era Collor, retirando-o do poder através de um movimento popular, 

democrático e organizado. Na sequência, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

ampliou-se a adesão ao receituário neoliberal no País. Na implementação total da reforma 

do Estado, agora legitimamente capitalista neoliberal, inicia-se um processo de privatizações 

e desestatização de importantes empresas do governo, do setor de telecomunicações e 

grandes mineradoras.  

                                                           
5  O quadro síntese de Couto (2006) demonstra os diferentes tipos de governo, e as mudanças 

ocorridas na política brasileira a partir de 1985.  “1985 a1990: José Sarney – Governo democrático, 
de recorte assistencialista, promoveu a transição para as eleições diretas para presidente da 
República. 1990 a 1992: Fernando Collor de Mello – Governo democrático pautado pelas 
orientações neoliberais, de recorte moralizante, clientelista e assistencialista. Sofreu o primeiro 
processo de impeachment 1992 a 1994: Itamar Franco – Assumiu, na condição de vice-presidente, 
o governo do país. Governo democrático, de recorte populista, clientelista e assistencialista. 1995 a 
1999: Fernando Henrique Cardoso – Governo democrático, de orientação neoliberal, de recorte 
clientelista, pautado na eficiência e na eficácia. Priorizou a agenda econômica em detrimento da 
social, com pagamento de dívida externa e estabilização da moeda” (COUTO, 2006, p. 143). 

6 Fernandes (1998, p.23) define neoliberalismo, como o “arcabouço de políticas orientadas para a 
desestatização de empresas públicas, a desregulação de atividades econômicas e 
desuniversalização de direitos”. 



 

O governo de Fernando Henrique Cardoso implementou o Plano Real, a moeda 

deu um novo significado ao poder econômico dos brasileiros. Contraditoriamente, enquanto 

foi se enraizando o Plano Real, retrocessos ocorreram simultaneamente, culminando em 

ameaça aos direitos já assegurados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esses 

retrocessos se deram devido ao incentivo a indústrias instalarem-se no País, sob a oferta de 

uma mão de obra barata, inclusive sob os aspectos de direitos trabalhistas. A organização 

da economia e do Estado com uma lógica, romântica, alienada de ordem linear, onde o 

progresso era um resultado inevitável (LOWY, 2005). 

 

 

A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO: REPERCUSSÕES SOBRE A GESTÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO 

 

A reforma do Estado e a adesão receituário neoliberal orientaram o discurso de 

que a Constituição Federal de 1988 era paternalista e ampliava o déficit público, 

evidenciando um novo Estado e velhos problemas como desemprego, flexibilização dos 

direitos trabalhistas, precarização dos vínculos e baixos salários.   

Assim, se compreende que as mudanças dos modelos de gestão e das reformas 

do Estado repercutiram diretamente no cenário do trabalhador brasileiro, sob o aspecto dos 

seus direitos e de seu espaço laboral, que foram reduzidos e fragmentados. Frisa-se, que os 

fatores negativos vivenciados nos espaços de trabalho e as mutações das relações 

profissionais nas instituições particulares “empurram” os profissionais qualificados a 

buscarem um local de trabalho com condições favoráveis ao seu desenvolvimento e que 

correspondam financeiramente.  

A partir da individualização do trabalho, há uma busca constante por melhora da 

qualidade de vida, aumento de poder aquisitivo, o que passa obrigatoriamente pelo trabalho, 

que precisa dar conta das novas necessidades humanas. Nessa busca, a carreira na esfera 

pública aparece como oportunidade de “ouro”, porém, não diferente do espaço privado, a 

carreira pública também exige investimento e gerenciamento profissional.  

Em geral, a expectativa em relação ao emprego público é de espaços 

qualificados que ofereçam estrutura, condições e carreiras interessantes. Porém, a 

interferência do receituário neoliberal desregulamenta os espaços públicos de trabalho, que 

são atravessados pela terceirização7 , flexibilização das relações e direitos do trabalho, 

                                                           
7 A terceirização do servidor público foi regulamentada a partir do projeto de Emenda Constitucional 

nº 19 no ano de 1998, que institui a reforma administrativa do Estado brasileiro. 



 

gerando a fragilização dos vínculos trabalhistas e fragmentação da classe que vive do 

trabalho.  

As interferências da reestruturação produtiva, além disso, são vivenciadas pelos 

servidores públicos, que estão inseridos na mesma lógica perversa de desregulamentação 

que os trabalhadores que prestam seus serviços ao mercado. Os indivíduos inseridos em 

empregos públicos, que estão prestando serviços de interesse coletivos, vivenciam a 

contradição inerente ao modo de produção capitalista, reproduzindo a lógica produtivista do 

setor privado. Assim, os trabalhadores do setor público estatal, atravessados pelo processo 

de terceirização e contratos precários, são impulsionados a alimentar uma lógica de 

concorrência entre si, acirrando o sentimento de individualismo e até rivalidade. 

Tão importante quanto reconhecer o espaço de trabalho, é conhecer as 

atribuições do trabalhador e quais as garantias ofertadas pelo empregador. O estudo, feito 

por Tavares e Ferreira (2008), esclarece que até o momento da publicação da Constituição 

Federal de 1988, os servidores públicos eram celetistas. Isso quer dizer, que sua forma de 

contratação e o desempenho de suas funções na esfera pública eram regulamentados pela 

mesma legislação trabalhista utilizada na esfera privada. Entende-se por servidor público a 

pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades da administração indireta, com 

vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Porém, é 

também uma denominação que retoma o termo servo, de alguém que está a serviço de, que 

deve auxiliar socorrer.  

O advento da Constituição Federal de 1988 estabeleceu para a administração 

pública o regime jurídico único, que instaurou o regime universalmente 8 . A emenda 

constitucional número 19/98 veio suprimir a obrigatoriedade de um regime único para todos 

os servidores públicos (TAVARES e FERREIRA, 2008).  

 
 
Com a exclusão da norma constitucional do regime jurídico único, ficará cada esfera 
de governo com liberdade para adotar regimes jurídicos diversificados, seja o 
estatutário, seja o contratual, ressalvadas aquelas carreiras institucionalizadas em 
que a própria Constituição impõe, implicitamente, o regime estatutário (...) 
(TAVARES E FERREIRA, 2008, p.3). 

 
 

Recorda-se, o regime estatutário foi introduzido no Brasil, pelo governo de 

Getúlio Vargas em 1939. Isso significou um avanço na relação de contratação dos 

trabalhadores públicos, pois representou garantias anteriormente inexistentes, como: 

admissão somente por concurso, fixação de cargos e salários em lei e a sonhada 

                                                           
8 O sentido de universalidade na frase, se refere as três esferas de governo, o que representa que o 

regime foi adotado de maneira uniforme, para a União, Estados e Municípios (TAVARES e 
FERREIRA, 2008). 



 

estabilidade funcional. As características do regime estatutário foram analisadas como 

positivas, tendo em vista a precariedade e flexibilização das relações de trabalho no 

mercado privado, os trabalhadores certamente consideram que um servidor regido por 

estatuto, seja ele Federal, Estadual ou Municipal possui garantias importantes (TAVARES e 

FERREIRA, 2008).  

No contraponto dessa ideia, Beiro (2004) defende que o trabalhador estatutário 

acaba perdendo em relação ao trabalhador em regime celetista, porque o direito de 

negociação é reduzido, já que o estatuto tem poder de determinar normas, procedimentos e 

políticas salariais. O autor refere ainda, que o regime único, inicialmente instaurado pela 

Constituição Federal de 1988, buscou modificar a relação contratual do Estado, a fim de 

normatizar e estabelecer limites à administração pública.  

Esse movimento ocorreu devido às instâncias de governo utilizarem-se da 

abertura de formas contratuais que não fossem o concurso público. O que permitiu a 

contratação de parentes e amigos, sem considerar sua capacidade e aptidão aos cargos 

ofertados, a fim de contemplar interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos, o 

que o autor chama de “Trem da alegria” (BEIRO, 2004, p.4). 

Retomando a questão acerca do regime jurídico único, aludido antes, Beiro 

(2004) afirma que a Emenda Constitucional 19/1998 torna nula, sem efeito, a determinação 

da Constituição, o que representa um retrocesso nos avanços citados. Essas alterações na 

administração pública implicaram em prejuízos diretos aos trabalhadores públicos no 

governo de Fernando Henrique Cardoso. Exemplifica-se: 

 

[...] a reforma do Estado em curso também é geradora de desemprego, por meio de 
mecanismos como: as privatizações das estatais, os programas de demissão 
voluntária e a instituição das organizações sociais, com novos contratos de trabalho, 
já que não estão obrigadas ao concurso público (BEHRING, 2001, p.119). 

 

Eis na expressão de Beiro (2004), “Trem da alegria”, aspas no original, um 

indicador para o estigma que a imagem dos trabalhadores públicos carrega. A sociedade 

tende a identificar o trabalhador público como: grevista9, relapso, não cumpridor de horários, 

funcionário que ganha altos salários e aposenta-se como marajá. Essa imagem está 

vinculada ao trabalhador, também, devido ao desempenho dos serviços prestados pelo 

Estado, que tem características burocráticas. Essas características, segundo Nogueira 

(2005), eram encaradas pelo próprio Estado como responsáveis pelos altos custos das 

operações estatais e pela baixa qualidade dos serviços públicos. 

                                                           
9  Os servidores públicos tiveram garantidos o direito de greve e de sindicalizar-se a partir da 

Constituição Federal de 1988 (BEIRO,2004). 



 

 A reforma do Estado, anteriormente citada, acontece sob o pretexto de eliminar 

o formato organizacional burocrático das ações do Estado. A redução do Estado, a partir da 

política de privatização, terceirização e parceria público-privado acenaram com a 

possibilidade de tornar o “Estado mais ágil, menor e mais barato” (NOGUEIRA, 2005, p.41). 

Porém, o receituário neoliberal e a reforma do Estado causaram o que Nogueira (2005, p. 

42) chama de “desconstrução do Estado”, isso porque o processo gerou a desorganização 

estatal, fazendo com que o Estado perdesse força, diante do mercado.  

O “programa reformador imaginava possuir a fórmula para desarmar a 

burocracia e promover uma melhor comunicação entre forma organizacional e vida” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 42). Para efetivar sua política, o Estado buscou, no mercado, as 

referências para programar um novo modelo de gestão e de administração pública. 

Concorda-se com Nogueira (2005) quando o autor diz que, na realidade, o Estado, ao copiar 

do mercado capitalista seu modelo de gestão, está reproduzindo a reconstrução da 

burocracia. Compreende-se tal afirmativa, pois, no Estado burocrático, as ações são 

desenvolvidas de cima para baixo, e evitam ao máximo a participação da sociedade nas 

suas decisões, assim como nas relações de mercado, enquanto que num Estado 

democrático ocorre uma construção coletiva, de baixo para cima, estruturando-se de 

maneira ampliada.  

Existe uma insatisfação da sociedade em relação à gestão pública, que embora 

tenha adquirido um novo status, a partir da possibilidade de participação, continua 

atendendo às exigências da modernidade radicalizada e da globalização capitalista. 

 

Nas últimas décadas, cresceu muito a insatisfação social com a gestão pública. Boa 
parte dessa insatisfação deriva da má qualidade efetiva de alguns serviços [...]. A 
gestão pública ainda funciona, de modo geral, com base em ritos e ritmos 
burocráticos não propriamente ágeis nem velozes. É provável que não consiga 
funcionar diferentemente, por mais que se imaginem estratégias para modernizar a 
burocracia (NOGUEIRA, 2005, p.121 e 123). 

 

Contudo, entende-se que a tentativa do trabalhador, ao inserir-se no setor 

público, é garantir qualidade laboral, desenvolver condições que o mercado privado não lhe 

oferece em virtude da alta competitividade e fugir da exploração e precarização do trabalho 

gerada pelos objetivos de alta produtividade, competitividade e lucratividade. O que se 

espera do espaço público como empregador é exatamente o contrário.  

 

O mínimo que se espera do Estado é que seus entes não promovam a exploração 
de trabalhadores, numa flexibilização de direitos informal e irresponsável, 
acobertada pelo manto da nulidade e do interesse público; espera-se a plena 
compatibilização entre a proteção ao trabalhador, do Direito Laboral, garantindo-se 
os direitos do empregado, com a proteção do interesse Público do Direito 
Administrativo (BEIRO, 2004, p.1). 



 

 

O trabalhador da esfera pública também vivencia dificuldades em torno de sua 

atividade laboral, como por exemplo, a demora na mudança de funções em relação às 

empresas privadas, a “tão sonhada estabilidade no emprego pode gerar acomodação e 

desmotivação ao longo do tempo” (GRAF, 2009, s/p). Isso seria fatal ao trabalhador, 

dificultando seu futuro acesso, caso ele tentasse, a uma retomada ao mercado corporativo 

privado. 

Mesmo com as mudanças ocorridas no Estado e a imagem atribuída aos 

trabalhadores públicos, ainda tem na esfera pública, um sentimento de que esta oferece 

mais garantias para o trabalhador em relação ao mercado privado. Percebe-se, na área 

pública, ofertas a partir de editais de concursos, bons salários, planos de carreira e 

condições de estabilidade, o que certamente são fatores decisivos para opção de trabalho 

nessa instância.  

Embora as condições do trabalho público fossem, em alguns aspectos, melhores 

que as condições ofertadas pelo setor privado, o que dava ao Estado uma imagem de “bom” 

empregador, Beiro (2004) aborda que um estudo efetuado pelo Professor TizianoTreu, a 

pedido da OIT – Organização Internacional do Trabalho, apresenta uma nova configuração 

para o trabalho na esfera pública.  

A organização do Estado vai se modificando, passando pelos modelos 

patrimonialista, burocrático e gestão pública gerencial, sob as influências do mercado e 

pressões internacionais. Nesse sentido, as mudanças percebidas para o trabalho têm 

relação com as mudanças do Estado. Por isso torna-se importante identificar as diferentes 

formas de organização do Estado e da gestão da força de trabalho. No entanto, as 

mudanças não se referem somente ao processo de reforma do Estado brasileiro. De uma 

forma gradativa, vem se construindo e inserindo no Brasil uma nova forma de gestão 

pública, a partir da Constituição Federal de 1988, dá-se início à descentralização, com 

orientação para criação dos conselhos reguladores e fiscalizadores da execução das 

políticas públicas.  

Nos anos que seguem, entende-se que sob pretexto de redução dos custos do 

Estado, os trabalhadores inclusive os da esfera pública sofreram rebatimento diretos nas 

suas condições laborais e salariais. Algumas mudanças ocorrem no sentido de retomada do 

Estado e nesse sentido, do lugar dos trabalhadores como protagonistas, representantes do 

estado durante os governos Lula e Dilma, no entanto, sem modificar profundamente as 

condições dos trabalhadores, em geral, no país. Recentemente com o impeachment da 

presidenta Dilma e a ascensão do presidente interino, vive-se um cenário de alterações das 

condições de trabalho dos trabalhadores públicos, com risco de grandes retrocessos. 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 Após essas breves reflexões é preciso dizer que, em linhas gerais, a gestão da 

força de trabalho na esfera pública brasileira deve ser compreendida a partir: das 

transformações no mundo do trabalho - incluindo o processo de reestruturação produtiva - 

que afetaram negativamente processos e relações de trabalho, expressas, por exemplo, na 

terceirização, flexibilização e diferentes formas de precarização; da fragmentação da 

sociedade civil que dificulta sua articulação em torno de projetos coletivos; da reforma 

gerencial do Estado ou contrarreforma nos termos de Behring (2003). Dada à complexidade 

dos temas em questão, frisa-se que este texto não pretende esgotar as discussões sobre a 

gestão da força de trabalho, compreendendo que este cenário está em permanente 

mudança, considerando a necessidade de aprofundar estudos sobre a gestão da força de 

trabalho e sua conformação/configuração nos governos Lula, Dilma e no atual governo do 

presidente interino Michel Temer. 
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