
Funcionário de Brasília ganha 247% a mais que o da 

iniciativa privada 

 ���� 39,7% dos trabalhadores do Distrito Federal são fu ncionários públicos  

 ���� Em São Paulo, só 13,3% dos empregados trabalham pa ra o governo  

 Há pouca novidade quando se diz que o salário médio dos funcionários públicos no Brasil é 

maior do que o dos empregados da iniciativa privada. 

 Agora, números e estatísticas novas dão mais ciência a algo já intuído por todos. Sobretudo a 

respeito de Brasília, uma espécie de “disneylândia do serviço público” no país –com todo o 

respeito à parcela dos servidores que, de fato, servem ao público. O Distrito Federal é onde 

está registrada a maior assimetria entre salários no setores público e privado. Na capital da 

República, um funcionário público recebe em média R$ 5.587,82 mensais.  Na iniciativa 

privada, o valor médio é de R$ 1.609,26. Ou seja, quem trabalha para o governo recebe, em 

média, 247% a mais do que os empregados do setor privado. 

 Em seguida, nesse ranking dos melhores salários para funcionários públicos aparecem 

Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. 

 A Paraíba ostenta a última posição em ambos os casos –R$ 1.219,33 de salário médio no 

setor público e R$ 822,71 no setor privado. 

 O funcionário mais bem pago da iniciativa privada é o paulista (média de R$ 1.625,62). Mas 

ainda assim o paulista trabalhando para algum tipo de governo naquele Estado ganha, em 

média, R$ 2.564,01 – ou seja, 57,7% a mais que o funcionário do setor privado. 



  

 Os dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), levantados pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, foram consolidados em dezembro de 2008. Neste post, as informações 

foram compiladas pelo repórter Piero Locatelli. 



 A primeira coluna da tabela se refere ao que convencionou chamar de “estatutários”. Eles são 

os servidores que seguem o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 

Desfrutam de todas as benesses do serviço público, como estabilidade no cargo e sistema de 

aposentaria integral. 

 A segunda coluna trata dos que seguem a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), os 

trabalhadores da iniciativa privada – não têm estabilidade no cargo muito menos aposentadoria 

integral. Nesse caso, há exceções: alguns servidores públicos, principalmente em estatais, 

também são contratados por meio da CLT –mas trata-se de uma minoria. 

 Brasília tem recorde de funcionários públicos  

No Distrito Federal, os funcionários públicos não só recebem mais como também são mais 

abundantes percentualmente em relação à população. 

 15% dos habitantes de Brasília trabalham para o Estado, direta ou indiretamente. É quase o 

dobro do segundo colocado no ranking, o Tocantins, onde 8,3% da sua população é 

empregada pelo Estado. 

 O Tocantins, entretanto, é detentor de outro recorde: metade dos seus empregos formais 

estão no funcionalismo público. De cada 2 tocantinenses 1 ganha a vida trabalhando para o 

Estado. Trata-se de uma estatística curiosa. Esse Estado (criado pela Constituição de 1988) 

durante anos propagou pelas TVs do país um comercial no qual o slogan principal era: 

“Tocantins – o Estado da livre iniciativa e da justiça social”. Por enquanto, a justiça social está 

sendo feita com o dinheiro público pago aos funcionários do Estado. 

Maranhão, Paraná e Santa Catarina são as unidades da Federação com menos funcionários 

públicos em relação ao total da população. No caso do Maranhão, o ranking geral coloca o 

Estado numa situação desalentadora: mesmo com poucas vagas no serviço público, os 

trabalhadores do Estado representam 41% da força empregada –pois há pouquíssima oferta 

de emprego formal para os maranhenses. 

 No Brasil, na média, 21% dos trabalhadores empregados estão ganhando a vida trabalhando 

para algum tipo de governo. 



  

Esses dados foram divulgados pelo Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) em um 

estudo chamado “Presença do Estado no Brasil”. 

Logo na introdução do trabalho, uma frase famosa do economista Celso Furtado (1920-2004) 

mostra que o inchaço da máquina pública brasileira tem raízes históricas: “O Brasil é uma 

criação do Estado português. Não se trata de uma sociedade que construiu um Estado e sim 

de um Estado que constituiu uma sociedade”. 

Em suma, no Brasil, o Estado nasceu antes da sociedade. Formou-se naturalmente uma 

cultura que compele as pessoas ao emprego público. Em Brasília, esse costume é visível no 

dia a dia. É raro uma conversa descontraída entre brasilienses não desembocar no tema 

“concurso público” – quem está estudando, quem já prestou, quem vai prestar concurso para 

uma vaga no funcionalismo. Não se trata, para muitos, de uma vocação. É só um meio de vida. 

Assim, há os “concurseiros profissionais”. O principal jornal local, o “Correio Braziliense”, tem 

um suplemento regular chamado “O Concurseiro”. São pessoas que disputam qualquer vaga, 



do Ministério da Saúde ao Ibama –o que importa , quase sempre, é a estabilidade vitalícia no 

cargo e a garantia de aposentadoria integral. 

É relevante registrar que o problema geral não está no número absoluto de funcionários 

públicos no país. O Brasil, com suas dimensões continentais, precisa ter uma massa enorme 

de servidores para ser bem administrado. A distopia consiste nos salários assimétricos pagos 

para funcionários públicos na comparação com os trabalhadores da iniciativa privada. Sem 

falar nos benefícios incompatíveis com o padrão econômico do Estado brasileiro que são 

concedidos a quem trabalha para os diversos níveis de governo.  

Formou-se no país uma casta diferenciada de brasileiros. Essa iniquidade acaba 

retroalimentando a aversão histórica e cultural que os nascidos no país têm pelo 

empreendedorismo livre, sem depender de uma mãozinha do governo. 

Essa idiossincrasia não se perpetuou no país por falta de diagnóstico. Em 1949, Caio Prado Jr. 

(1907-1990) fez uma brilhante reflexão sobre o tema: 

 “D. João 6º, rei de Portugal, transferindo sua corte para o Brasil em 1808, trará consigo todos 

os órgãos administrativos de Lisboa. E assim foi efetivamente, com grande dano para o país, 

que teve de suportar um aparelhamento burocrático complexo, altamente dispendioso, 

inadaptável às condições brasileiras e por isso ineficiente. (...) O problema foi muito difícil, 

porque além das instituições, d. João e sua corte trouxeram também o pessoal, que 

permaneceu quase todo depois da partida do rei e da independência do país. A rotina desse 

pessoal se transmitirá a seus sucessores do Segundo Reinado. É este um dos motivos 

principais por que a administração brasileira funcionou sempre muito mal; o esforço de 

adaptação a processos mais eficientes encontrou grandes obstáculos na tradição que ficara do 

passado, e marchou por isso muito lentamente. Até hoje ainda nos ressentimos muito desse 

mal tão antigo, e vindo ainda da colônia”. 

Aos que pretendem endossar Caio Prado e Celso Furtado e engrossar as estatísticas, estão 

abertas a inscrição para um concurso com 805 vagas no Ministério da Saúde. Mas quem 

passar terá de se conformar com um salário de até R$ 2.643,28 – baixo para os padrões do 

serviço público em Brasília, mas mais alto do que a média na iniciativa privada em todas as 27 

unidades da Federação. 

Já o Banco Central ofereceu nesta semana vagas mais graúdas: vencimentos mensais de R$ 

12.413,65. 
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