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Guedes arrisca reforma ao comparar servidor público a parasita
Clique aqui para ver a notícia no site

(Não Assinado)

Lobby do funcionalismo se antecipa

Aprovação se torna mais difícil

A moderna academia dedica boa parte do currículo à disciplina da negociação. Não que o tema seja uma
novidade, afinal as guerras e as relações diplomáticas existem desde que o mundo é mundo. Mas, de uns
tempos para cá, professores mais atentos começaram a copilar artigos, livros e até mesmo jogos para
mostrar o quanto os acordos são importantes na busca de 1 objetivo. Virou febre nos cursos de MBA.
Tudo isso parece ter sido desconsiderado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, quando comparou o
servidor a 1 parasita.

A batalha da reforma administrativa –como já escrevi aqui neste espaço– será a maior de todas as
guerras do governo com o Congresso e com o lobby dos servidores, o mais forte da Esplanada, pois está
entranhado em cada 1 dos gabinetes dos Três Poderes. Enquanto sindicatos de trabalhadores da
iniciativa privada se enfraqueceram nos últimos anos, as associações de funcionários públicos se
mantiveram fortes, a ponto de o governo apenas decidir enfrentar a reforma administrativa depois de
fechado 1 ano de mandato.

O corporativismo dos servidores se instalou de forma tão poderosa que, frente à reforma administrativa, a
disputa pela mudança nas regras previdenciárias será lembrada como uma batalha sem grandes
consequências para a imagem do governo. As associações, como se sabe, são corporativistas e, pior,
sem ideologia. O que está em jogo em boa parte dos casos é a manutenção de privilégios, do aumento
dos salários. A excelência do serviço público passa às vezes longe de qualquer debate. Mas há 1 exagero
em condenar o serviço público de maneira generalizada.

MEDO
Assim, o ministro se precipitou ao xingar os servidores publicamente. O que Guedes fez foi assanhar todo
o lobby contrário a mudanças necessárias nas regras administrativas. Se o governo já tinha dificuldade de
aprovar o texto, agora a tarefa é muito mais complexa, considerando o ano eleitoral, que encurta o tempo
do Congresso e mete medo em político-candidato. É preciso considerar que de certa forma havia na
sociedade uma aceitação maior sobre a necessidade de mudança. Até agora.

Mas, com a força das associações, o embate foi antecipado. Os maiores adversários de Guedes são os
integrantes das carreiras típicas de Estado, aquelas sem correspondentes no setor privado –fiscalização,
arrecadação, gestão pública, segurança, magistratura e Ministério Público. Mais preparados da máquina
estatal, esses funcionários, a partir de poderosas associações, partiram para a guerra logo depois da
frase do ministro. Se vão ganhar, ainda não se sabe, mas que Guedes ajudou, ajudou. Ninguém duvida.
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