
 
 

 

Resumo Executivo 

Reforma Administrativa – Caderno 05: O Debate sobre os Diferenciais de 
Remuneração entre Setores Público e Privado no Brasil 

Palavras-chave: Diferença de Remuneração, Altos salários, Setor público x privado.  

Argumentos do debate: 

➢  TODOS OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS RECEBEM ALTOS SALÁRIOS ? 

A discussão sobre o diferencial de salários entre o setor público e o privado é um dos                 
maiores exemplos de como a comparação entre médias pode ser enganosa.           
Inicialmente, é necessário entender que dentro do setor público existe uma imensa            
diversidade na remuneração, tanto entre ocupações como entre os diferentes entes           
federativos e poderes da União. 

Dessa forma, não há verdade em afirmações de que todos os funcionários públicos             
recebem uma remuneração elevada e de que os mais bem pagos no setor público              
recebem muito mais que no setor privado. 

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), em 2019,            
levando em consideração as melhores remunerações, aqueles que recebem mais de           
R$ 8.000,00, que representa apenas 10% de todo o funcionalismo público, nota-se            
que praticamente não há diferenças entre o setor público e privado. 
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O levantamento revela ainda que cerca de 930 mil trabalhadores do setor privado             
receberam acima de R$ 8000 em 2019, o que representa pouco menos de 3% do total,                
indicando que a proporção de trabalhadores mais bem remunerados é          
substancialmente menor no setor privado do que no setor público, do qual estão             
cerca de 10% dos servidores públicos. Entretanto, essas diferenças se concentram em            
apenas algumas poucas ocupações específicas. 

De mesmo modo, essas diferenças nas proporções daqueles que recebem acima de R$             
8000 se refletem nas médias salariais gerais. Quando observado as ocupações de nível             
superior, praticamente inexiste diferença salarial entre todos os funcionários públicos          
e os empregados privados com carteira (R$ 5050 contra R$ 4857, respectivamente)            
(Anexo 1).  

Em resumo, os dados demonstrados pelo PNAD, revelam a imensa diversidade de            
ocupações que existe no setor público fica escondida nas simples comparações entre            
médias (Anexo 2). Porém, quando comparado por nível de escolaridade as diferenças            
são reduzidas, mostrando que o serviço público não é privilegiado, apenas menos            
precarizado. 

Nesse sentido, uma reforma geral, que trate todos servidores da mesma forma,            
visando tão somente reduzir a despesa com pessoal, possui como consequência           
precarizar as ocupações públicas, sem garantir melhora alguma do desempenho          
institucional agregado do setor público. 

 

ANEXO 1: PROPORÇÃO DE OCUPADOS QUE RECEBEM ACIMA DE R$ 8000 POR TIPO 
DE VÍNCULO  
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ANEXO 2: PROPORÇÃO DE OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR QUE RECEBEM ACIMA 
DE R$ 8000  
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