
INMETRO CONHECENDO INMETRO 

A seguir, o primeiro Texto para Discussão, assunto de nosso primeiro seminário. 

Texto para Discussão nº 1 – O papel do servidor público 

Ao usarem uma analogia superficial, muitos tendem a imaginar que o servidor público tenha a 
mesma relação com o seu chefe que o empregado tem com o empresário, mas não é exatamente 
assim. 

Aristóteles conceitua o Estado como o conjunto dos cargos públicos. Cargo, no Estado, não é 
sinônimo de emprego. Os cargos podem ser remunerados, como o de Presidente da República, ou 
não-remunerados, como o de jurado no tribunal e o de mesário nas eleições; temporários, como os 
cargos de DAS, ou efetivos, como o servidor concursado. E o primeiro dos cargos, sem o qual se está 
impedido de ter acesso a qualquer outro, é o de cidadão. 

No sentido próprio, nem todos os habitantes de um território são cidadãos. No Brasil, por exemplo, 
não se enquadram nesta categoria os penitenciários, as crianças e os imigrantes ilegais, entre 
outros. Cidadão basicamente é aquele que tem direitos políticos (isto, no mínimo, significa ter o 
direito de votar). 

O menor grau possível de poder político é a cidadania e todos os demais cargos do Estado têm um 
grau maior de poder que o do cidadão comum. O ocupante de cargo público elabora leis, emite 
regulamentos, fiscaliza entes privados, aplica sanções etc. Em outras palavras, estabelece regras 
para a sociedade [1]. Mesmo quando o trabalho do ocupante de cargo público se resume a fazer 
estudos e pareceres técnicos, por exemplo, ainda assim ele interfere no processo, selecionando as 
informações que chegam àquele que aplica o poder do Estado. Isto também é um grau de poder. 

Em alguns cargos o provimento se dá por eleições, em outros, por indicação política, em outros 
ainda, por concurso público. Porém, todos os ocupantes de cargos, e não apenas os políticos eleitos, 
recebem do povo, em confiança, um fragmento do poder do Estado, um “mandato”, por assim dizer, 
para ser exercido no interesse e em nome de todos. 

Na empresa privada, o proprietário paga um salário para que o empregado lhe siga as ordens e aja 
em benefício dos seus interesses privados. A empresa é propriedade particular, de modo que o dono 
pode determinar livremente o que faz ou deixar de fazer com ela, e pode legitimamente demitir 
qualquer um que se oponham a seus planos. Um empresário pode, por exemplo, sem consultar mais 
ninguém, escolher uma linha de ação de alto risco, em que todo o seu patrimônio seja perdido, no 
caso de um fracasso. Um gestor público não tem o mesmo direito, porque o patrimônio não lhe 
pertence. 

O governante não se torna dono. O Estado tem fins próprios, não deve ser usado para atender a 
interesses privados do governante ou de partidos. Os dirigentes não podem administrar como se 
fossem donos das organizações públicas. Precisam documentar, justificar, dar publicidade e prestar 
contas de suas decisões à sociedade. 

Ademais, os servidores não são empregados dos dirigentes da organização em que trabalham. O 
empregado trabalha para o dono/dirigente da empresa, o servidor público trabalha para o povo. 

A estabilidade no serviço público é um direito que visa a beneficiar a sociedade em primeiro lugar, 
não o servidor. Graças a ela, o servidor, embora subordinado à direção, não é dependente dela, não 
é contratado ou demitido à sua livre escolha. 



Usando uma figura de linguagem, numa organização pública, o servidor representa o Estado, a 
continuidade; a alta direção representa o governo, o transitório. Há de haver um equilíbrio entre 
essas duas forças, uma vez que elas se complementam. Sem o controle mútuo, cada uma tenderia 
a abusar a seu modo e desvirtuar seu papel próprio. 

Elas devem colaborar, mas é saudável que em alguns momentos, quando necessário, elas se 
contraponham. Mas não significa que elas sejam adversárias, são partes de um só corpo. Quando 
ambas são fortes, o conjunto se beneficia. Se uma parte se enfraquece, ambas saem perdendo. 

Questionário nº1 

1. O que é que há de bom aqui? 
2. O que seria o seu sonho para o Inmetro? 
3. O que deveríamos fazer para concretizar esse sonho? 

 

Por favor, enviem as respostas para o e-mail: inmetroconheceinmetro@gmail.com 
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