
Nº 53 – Junho de 2010

Balanço dos pisos 
salariais negociados em 2009



Balanço dos pisos salariais negociados em 2009

Dando prosseguimento à série de estudos sobre os pisos salariais negociados no Brasil, 

o  DIEESE  -  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos,  por 

intermédio do Sistema de Acompanhamento de Salários (SAS-DIEESE), apresenta o balanço 

dos pisos salariais de 2009.

Neste estudo, foram analisados os pisos salariais registrados em acordos e convenções 

coletivas de 635 unidades de negociação de 2009, com uma novidade: pela primeira vez serão 

analisados  os  reajustes  dos  pisos  salariais.  Esse  avanço  decorre  do  investimento  do 

Departamento em produzir  análises mais qualificadas  sobre a remuneração do trabalhador 

brasileiro,  o  que  pode ser  observado também nas  mudanças  metodológicas  ocorridas  nos 

balanços dos reajustes salariais de 20091. 

Critérios de diferenciação dos pisos salariais

A distribuição dos pisos salariais segundo os critérios usados para diferenciá-los em 

2009 revela muita semelhança com a observada em 2008 para as mesmas 635 unidades de 

negociação.  Conforme pode ser  observado na Tabela  1,  tanto  em 2008 quanto  em 2009, 

grande  parte  das  negociações  adotou  como  critério  de  diferenciação  dos  pisos  a  função 

desempenhada pelo trabalhador, associando valores mais baixos a funções que exigem menor 

qualificação e mais altos às que requerem maior qualificação. Em ambos os anos, com pouca 

variação entre eles, pouco menos da metade dos pisos foi fixada segundo este critério.

A segunda modalidade de piso salarial mais frequente em 2008 e 2009 foi a de piso 

único. Aproximadamente 30% dos pisos salariais  nestes dois anos – quatro negociações a 

menos em 2009 na comparação com 2008 – correspondiam a essa modalidade de definição 

dos pisos. Também chama atenção a quantidade de negociações que definem os pisos salariais 

segundo tempo de serviço na empresa e por dimensão da empresa.

1 Ver nota metodológica nº 3, em anexo ao final do estudo.



Tabela 1
Distribuição das unidades de negociação segundo 

critérios de diferenciação dos pisos salariais
Brasil - 2008 e 2009

Critérios
2008 2009

Nº % Nº %

Piso Único 190 29,9 186 29,3

Função 310 48,8 307 48,3

Jornada 16 2,5 15 2,4

Tempo de Serviço 122 19,2 121 19,1

Vigência do Piso 24 3,8 28 4,4

Dimensão da Empresa 74 11,7 74 11,7

Localidade 19 3,0 19 3,0

Outro 18 2,8 18 2,8

TOTAL 635 100,0 635 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.: A soma ultrapassa o total de registros, pois um mesmo piso salarial pode ser 
definido por mais de um critério

No entanto, a Tabela 1 não permite visualizar toda a dimensão das mudanças ocorridas 

nas definições dos critérios dos pisos em 2009. Para tanto, é preciso comparar as informações 

registradas para cada unidade de negociação, uma a uma. Feita a comparação, observa-se que 

79  unidades  de  negociação  –  ou  seja,  cerca  de  12% do painel  analisado  –  apresentaram 

alguma alteração na forma como definiram seus pisos salariais em 2009, o que se revela ainda 

assim pouco representativo. Assim, é possível confirmar que, quanto aos dados analisados, há 

pouca variação nos critérios de determinação dos pisos salariais nos dois anos.

A Tabela 2, a seguir, apresenta as alterações mais expressivas ocorridas nas definições 

dos pisos salariais observadas na comparação entre 2008 e 2009. O principal dado refere-se às 

negociações que definem pisos salariais segundo o critério de vigência2. Cerca de 58% dos 

pisos definidos por vigência de 2008 deixaram de sê-lo em 2009, e 64% dos pisos definidos 

por vigência em 2009 não o eram em 2008. Esses números podem indicar o quanto a adoção 

de pisos salariais definidos segundo esse critério obedece a razões específicas e conjunturais 

de cada negociação. Cabe ressaltar,  entretanto, que poucas unidades de negociação adotam 

esse critério para diferenciação dos seus pisos.

2 Os pisos definidos por vigência são aqueles fixados por determinado período de tempo, com reajuste a ser 
aplicado durante a vigência do contrato. A sua aplicação é semelhante à dos reajustes salariais parcelados.
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Tabela 2
Principais mudanças observadas nos critérios 

de definição dos pisos salariais
Brasil - 2008 e 2009

Critério Adoção nº
% sobre o total do 

critério no ano 
correspondente

Piso Único

apenas em 2008 21 11,1

apenas em 2009 17 9,1

em 2008 e 2009 169 -

Tempo de Serviço

apenas em 2008 15 12,3

apenas em 2009 14 11,6

em 2008 e 2009 107 -

Vigência do Piso

apenas em 2008 14 58,3

apenas em 2009 18 64,3

em 2008 e 2009 10 -

Localidade

apenas em 2008 2 10,5

apenas em 2009 2 10,5

em 2008 e 2009 17 -

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.:  Foram selecionados os critérios  em que mais  de 10% das unidades de 
negociação que os empregavam em 2008 deixaram de fazê-lo em 2009 ou que 
não os empregavam em 2008 e passaram a fazê-lo em 2009

Reajuste dos pisos salariais em 2009

Sobre  os  reajustes  aplicados  aos  pisos  salariais  em  2009,  observa-se  que 

aproximadamente 96% das unidades de negociação consideradas conquistaram pelo menos a 

reposição das perdas salariais ocorridas desde a última data-base, com base no INPC-IBGE – 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (Tabela 3).
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Tabela 3
Distribuição dos reajustes dos pisos salariais 

em comparação com o INPC-IBGE
Brasil - 2009

Variação Nº %

Acima do INPC-IBGE 590 92,9

Mais de 10% acima 39 6,1

De 9,01% a 10% acima 10 1,6

De 8,01% a 9% acima 17 2,7

De 7,01% a 8% acima 30 4,7

De 6,01% a 7% acima 45 7,1

De 5,01% a 6% acima 101 15,9

De 4,01% a 5% acima 43 6,8

De 3,01% a 4% acima 64 10,1

De 2,01% a 3% acima 77 12,1

De 1,01% a 2% acima 79 12,4

De 0,01% a 1% acima 85 13,4

Igual ao INPC-IBGE 17 2,7

De 0,01% a 1% abaixo 9 1,4

De 1,01% a 2% abaixo 1 0,2

De 2,01% a 3% abaixo 9 1,4

De 3,01% a 4% abaixo 3 0,5

De 4,01% a 5% abaixo 3 0,5

De 5,01% a 6% abaixo 2 0,3

De 6,01% a 7% abaixo 1 0,2

Abaixo do INPC-IBGE 28 4,4

TOTAL 635 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.: Para o cálculo do reajuste do piso salarial, foram comparados os 
valores do menor piso salarial para atividade-fim definidos nos acordos e 
convenções coletivas de trabalho de 2008 e 2009, das 635 unidades de 
negociação analisadas no presente estudo

Cerca de 93% das unidades de negociação consideradas conquistaram aumentos reais 

para os pisos em 2009. Quanto à distribuição das negociações segundo faixas de aumento real 

obtido pelos pisos, há uma incidência quase uniforme nas faixas de ganho real de 0,01% até 

4% acima do INPC-IBGE e uma incidência ainda mais relevante das que se localizaram na 

faixa de 5,01% a 6% acima da variação desse índice. Cabe dizer que nessa faixa se localiza 

também o aumento real obtido pelo salário mínimo oficial, em fevereiro de 20093.

Ainda  sobre  os  reajustes,  nota-se  que  em 28 unidades  de  negociação  os  reajustes 

aplicados aos pisos, quando ocorreram4, foram insuficientes para recompor o poder de compra 

do salário. Em metade dos casos, o desempenho negativo foi observado apenas na negociação 

3 Em fevereiro de 2009, o valor do salário mínimo oficial foi reajustado em 12,05%, o que resultou em um 
aumento real de 5,79%, segundo o INPC-IBGE.
4 Sete unidades de negociação não reajustaram o valor do piso salarial definido em 2008.
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dos  pisos  salariais.  Na  outra  metade,  o  desempenho  negativo  foi  observado  também  no 

reajuste salarial da categoria5. Contudo, para uma avaliação efetiva do desempenho destas 28 

negociações,  assim  como  do  das  demais,  seria  preciso  analisar  a  evolução  de  todas  as 

cláusulas econômicas presentes nos instrumentos normativos dessas categorias, o que não será 

objeto deste estudo.

Reajuste dos pisos salariais por setor econômico

A Tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição dos reajustes dos pisos salariais segundo 

os setores econômicos. O setor com os melhores resultados é o rural, onde cerca de 97% dos 

pisos apresentaram aumento real em 2009. Não foram constatados reajustes abaixo do INPC-

IBGE em nenhuma negociação. Esse fenômeno pode ser explicado, entre outras razões, pela 

proximidade dos valores dos pisos com o valor do salário mínimo oficial.

Embora com resultados mais favoráveis e com a maior proporção de aumentos reais 

acima de 10%, a indústria apresentou comportamento semelhante ao do comércio. Por outro 

lado,  é  nesse setor  que também se observa a maior  perda salarial  do valor  do salário  de 

ingresso, um piso cuja perda localiza-se na faixa entre 6,01% a 7% abaixo do INPC-IBGE.

No comércio, observa-se maior concentração dos reajustes nas faixas de aumento real 

da ordem de 2,01% a 6% acima do INPC-IBGE, em especial na faixa de 5,01% a 6%, que, 

como visto acima, corresponde à faixa do ganho real do salário mínimo oficial. Ainda sobre o 

comércio,  é observado no setor um percentual  de 6% de negociações  com pisos salariais 

reajustados  abaixo  do  índice  inflacionário  de  referência.  Essa  proporção  é  ligeiramente 

inferior à observada nos serviços,  que, entre  todos, é o setor onde o número de reajustes 

abaixo do índice é proporcionalmente maior.

Nos serviços, não só há maior incidência de reajustes abaixo da variação do INPC-

IBGE,  como também se  observa  a  maior  proporção  de  reajustes  iguais  ao  índice  e  com 

aumentos reais de até 2% entre os setores analisados. Porém, isso não implica que os menores 

pisos  salariais  do  painel  estejam  concentrados  nesse  setor.  Se  assim  fosse,  os  pisos 

necessariamente seriam afetados pelo reajuste do salário mínimo oficial e obteriam aumentos 

reais  em percentuais  semelhantes.  Essa  diferença  de  significado  entre  a  comparação  dos 

reajustes e a comparação dos valores ficará clara quando forem analisados os pisos segundo o 

valor nominal, na próxima seção.

5 O reajuste aplicado aos salários da categoria, com exceção dos pisos salariais.
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Tabela 4
Distribuição dos reajustes dos pisos salariais, 

por setor econômico, em comparação com o INPC-IBGE
Brasil - 2009

Variação
Indústria Comércio Serviços Rurais

nº % nº % nº % nº %

Acima do INPC 293 94,8 101 94,4 166 88,3 30 96,8

Mais de 10% acima 29 9,4 5 4,7 4 2,1 1 3,2

De 9,01% a 10% 
acima

4 1,3 1 0,9 4 2,1 1 3,2

De 8,01% a 9% acima 7 2,3 3 2,8 7 3,7 - -

De 7,01% a 8% acima 15 4,9 6 5,6 5 2,7 4 12,9

De 6,01% a 7% acima 25 8,1 7 6,5 8 4,3 5 16,1

De 5,01% a 6% acima 51 16,5 24 22,4 23 12,2 3 9,7

De 4,01% a 5% acima 19 6,1 4 3,7 15 8,0 5 16,1

De 3,01% a 4% acima 39 12,6 12 11,2 10 5,3 3 9,7

De 2,01% a 3% acima 34 11,0 21 19,6 18 9,6 4 12,9

De 1,01% a 2% acima 41 13,3 7 6,5 30 16,0 1 3,2

De 0,01% a 1% acima 29 9,4 11 10,3 42 22,3 3 9,7

Igual ao INPC 5 1,6 - - 11 5,9 1 3,2

De 0,01% a 1% abaixo 2 0,6 4 3,7 3 1,6 - -

De 1,01% a 2% abaixo - - - - 1 0,5 - -

De 2,01% a 3% abaixo 5 1,6 1 0,9 3 1,6 - -

De 3,01% a 4% abaixo 1 0,3 - - 2 1,1 - -

De 4,01% a 5% abaixo 1 0,3 1 0,9 1 0,5 - -

De 5,01% a 6% abaixo 1 0,3 - - 1 0,5 - -

De 6,01% a 7% abaixo 1 0,3 - - - - - -

Abaixo do INPC 11 3,6 6 5,6 11 5,9 - -

TOTAL 309 100,0 107 100,0 188 100,0 31 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.:  Para o cálculo do reajuste do piso salarial,  foram comparados os valores do menor piso salarial  para atividade-fim 
definidos nos acordos e convenções coletivas de trabalho de 2008 e 2009, das 635 unidades de negociação analisadas no 
presente estudo

Aumentos  reais  dos  pisos  salariais  em  comparação  com  o  do 
Salário Mínimo

A Tabela 5, a seguir, apresenta a distribuição dos aumentos reais dos pisos salariais em 

comparação com o aumento real obtido pelo salário mínimo oficial em fevereiro de 2009, por 

setor econômico, segundo a inflação medida pelo INPC-IBGE. Foram considerados somente 

os pisos salariais  com aumento real  (590 pisos salariais,  o que equivale  a 92% do painel 

analisado).

Balanço dos pisos salariais negociados em 2009 7



No painel geral, quase 30% dos pisos com aumento real em 2009 obtiveram ganhos 

superiores ao do salário mínimo. Nenhum deles apresentou reajuste igual. No painel por setor 

econômico,  a  maior  proporção de aumentos  reais  acima do obtido pelo salário  mínimo é 

observada  nas  negociações  do  meio  rural,  seguido  pelas  negociações  da  indústria,  do 

comércio e, por fim, dos serviços.

Tabela 5
Pisos salariais com aumento real abaixo, igual ou acima do aumento real do 

salário mínimo, segundo o INPC-IBGE, por setor econômico
Brasil - 2009

Aumento real
Indústria Comércio Serviços Rurais Total

nº % nº % nº % nº % nº %

Maior que o do SM 99 33,8 28 27,7 35 21,1 13 43,3 175 29,7

Igual ao do SM - - - - - - - - - -

Menor que o do SM 194 66,2 73 72,3 131 78,9 17 56,7 415 70,3

TOTAL 293 100,0 101 100,0 166 100,0 30 100,0 590 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.: (a) Em fevereiro de 2009, o valor do salário mínimo oficial foi reajustado em 12,05%, o que resultou em 
um aumento real de 5,79%, segundo o INPC-IBGE
(b) Para o cálculo do reajuste do piso salarial,  foram comparados os valores do menor piso salarial  para 
atividade-fim definidos nos acordos e convenções coletivas de trabalho de 2008 e 2009, das 635 unidades de 
negociação analisadas no presente estudo.
(c) Foram consideradas somente as unidades de negociação que registraram aumento real nos pisos salariais 
em 2009

Análise dos valores dos pisos salariais em 2009

Até aqui, foram analisados os dados referentes aos reajustes dos pisos salariais  em 

2009. Nesta seção, serão analisados os pisos salariais segundo valor nominal, de acordo com 

as informações constantes nos acordos e convenções coletivas de trabalho das 635 unidades 

de negociação acompanhadas pelo SAS-DIEESE.

A Tabela 6, a seguir, mostra que cerca de 6% do painel considerado apresentou pisos 

salariais em valores até R$ 465,006 e pouco mais que um quarto do painel apresentou pisos 

em valores entre R$ 465,00 e R$ 500,00. A faixa subsequente – de R$ 500,01 a R$ 600,00 – 

foi  a que apresentou a maior concentração de pisos salariais  (37%). Juntas,  as três faixas 

somam quase 69% do painel.

A faixa de R$ 600,01 a R$ 700,00 apresentou quase 15% dos pisos analisados, e a 

faixa seguinte – de R$ 700,01 a R$ 800,00 – apresentou quase 7%. Pisos salariais  acima 

desses valores foram observados em 10% das unidades de negociação analisadas.

6 A observância de pisos salariais em valores inferiores ao Salário Mínimo de R$ 465,00 se justifica pelo fato de 
este ter sido aplicado a partir de fevereiro de 2009.
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Tabela 6
Distribuição dos pisos salariais, por faixas de valor nominal (R$)

Brasil - 2009
Pisos Salariais nº % % acumulado

Até R$ 465,00(1) 40 6,3 6,3

De R$ 465,01 até R$ 500,00 160 25,2 31,5

De R$ 500,01 até R$ 600,00 235 37,0 68,5

De R$ 600,01 até R$ 700,00 94 14,8 83,3

De R$ 700,01 até R$ 800,00 44 6,9 90,2

De R$ 800,01 até R$ 900,00 26 4,1 94,3

De R$ 900,01 até R$ 1.000,00 12 1,9 96,2

De R$ 1.000,01 até R$ 1.100,00 3 0,5 96,7

De R$ 1.100,01 até R$ 1.200,00 5 0,8 97,5

De R$ 1.200,01 até R$ 1.300,00 6 0,9 98,4

De R$ 1.300,01 até R$ 1.400,00 0 0,0 98,4

De R$ 1.400,01 até R$ 1.500,00 3 0,5 98,9

De R$ 1.500,01 até R$ 1.600,00 2 0,3 99,2

Acima de R$ 1.600,00 5 0,8 100,0

TOTAL 635 100,0 -
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Nota: (1) A observância de pisos salariais em valores inferiores ao Salário Mínimo de R$ 
465,00 se justifica pelo fato de este ter sido aplicado a partir de fevereiro de 2009

A Tabela  7  apresenta  algumas  informações  estatísticas  sobre os pisos salariais  em 

estudo. Em 2009, o menor piso salarial negociado para um trabalhador em atividade-fim da 

empresa correspondia a R$ 448,00; o maior, a R$ 2.365.50; e o piso médio, a R$ 605,71.

No entanto, observa-se que metade dos pisos ficou abaixo do valor de R$ 540,00 e um 

quarto foi inferior ao valor de R$ 489,30.

Tabela 7
Estatísticas sobre os pisos salariais

Brasil- 2009
Estatísticas R$

Menor R$ 448,00

1º quartil R$ 489,30

2º quartil ou Mediana R$ 540,00

Médio R$ 605,71

3º quartil R$ 642,85

Maior R$ 2.356,50
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de 
Acompanhamento de Salários

Pisos salariais por setor e atividade econômica
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Quanto à distribuição dos valores dos pisos salariais segundo setores econômicos, é 

possível observar no Gráfico 1, abaixo, o comportamento distinto de cada setor.

Gráfico 1
Distribuição dos pisos salariais, por faixas de valor 

nominal (R$), segundo setores econômicos
Brasil – 2009

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários

O setor rural é o que apresenta a menor amplitude na distribuição de valores dos pisos 

salariais entre os setores analisados (relação entre maior e menor piso igual a 1,76). Além 

disso, é no setor rural que se observa a maior concentração de pisos salariais de menor valor 

do painel estudado: quase 60% dos pisos do setor localizaram-se na faixa de R$ 500,01 a R$ 

600,00. Se somados aos localizados nas faixas anteriores, esses pisos totalizariam cerca de 

94% dos pisos salariais do setor.

O comércio é o que apresenta a segunda menor amplitude – relação entre maior e 

menor piso igual a 2,55 – e a segunda maior concentração de pisos localizados nas faixas de 

baixos valores. Pouco mais de 40% dos pisos do setor localizaram-se na faixa de R$ 500,01 a 
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R$ 600,00. Se, por sua vez, se somarem a esses os pisos de menor valor, o total representaria 

pouco mais de 82% dos pisos salariais do setor.

Na indústria observa-se menor concentração dos pisos de baixo valor – ainda assim 

em percentuais bastante representativos – e a presença de pisos salariais em valores até R$ 

1.200,00.  Chama a atenção a ocorrência  de pisos nas faixas  salariais  de R$ 600,01 a  R$ 

700,00 e de R$ 700,01 a R$ 800,00, em percentuais acima de 10%, em ambas. Nesse setor, a 

relação entre o maior e o menor piso salarial é igual a 2,82.

O setor de serviços apresenta a maior amplitude de valores de pisos: a relação entre o 

maior e o menor piso é igual a 5,07. Isso pode ser explicado pelo fato de o setor abranger 

desde  negociações  voltadas  a  atividades  que  exigem  menos  qualificação  profissional  até 

aquelas  dirigidas  exclusivamente  para  os  trabalhadores  em  atividades  altamente 

especializadas,  como  profissionais  liberais  e  outros  de  nível  universitário.  No  entanto, 

também  se  observa  nesse  setor  uma  concentração  dos  pisos  nas  menores  faixas  de 

remuneração, embora em menor grau que nos demais.

Em complemento  à  análise  acima,  a  Tabela  8,  a  seguir,  traz  algumas informações 

estatísticas sobre os pisos salariais desagregados por setor econômico. Em todos os setores, o 

menor piso acordado equivalia – ou passou a equivaler em fevereiro de 20097 – ao valor do 

salário mínimo oficial  de R$ 465,00. Quanto aos maiores pisos observados, aparecem em 

ordem decrescente de valor o setor de serviços (R$ 2.365,50), a indústria (R$ 1.275,00), o 

comércio (R$ 1.141,61) e o rural (R$ 817,50). Os valores médios variaram entre R$ 527,84 – 

referente às negociações do setor rural – e R$ 659,84 – referente às do setor de serviços.

Tabela 8
Dados estatísticos sobre os pisos salariais, por setor econômico

Brasil - 2009
Estatísticas Indústria Comércio Serviços Rural

Menor R$ 451,36 R$ 448,00 R$ 465,00 R$ 465,00
1º quartil R$ 490,60 R$ 475,00 R$ 490,00 R$ 491,25
2º quartil ou Mediana R$ 552,20 R$ 516,00 R$ 556,00 R$ 513,58
Médio R$ 597,98 R$ 555,48 R$ 659,84 R$ 527,84
3º quartil R$ 660,00 R$ 577,00 R$ 672,83 R$ 545,00
Maior R$ 1.275,00 R$ 1.141,61 R$ 2.356,50 R$ 817,50
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários

A Tabela 9 traz os valores médios, menores e maiores dos pisos salariais acordados 

em  cada  setor  e  atividade  econômica8. À  exceção  daqueles  acordados  em  negociações 

realizadas  por  trabalhadores  na  indústria  química  e  farmacêutica,  serviços  de  agentes 

7Os pisos de R$ 451,36, observado na indústria, e R$ 448,00,  no comércio, assim como os demais abaixo de R$ 
465,00, referem-se a negociações cuja data-base é janeiro. Como o novo valor do Salário Mínimo passou a 
vigorar a partir de fevereiro de 2009, necessariamente os pisos dessas categorias foram automaticamente 
reajustados nessa data.
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autônomos do comércio, bancos e seguros privados e transportes, nas demais atividades, os 

menores pisos salariais registrados equivaliam ao valor do salário mínimo oficial.9

Quanto  aos  maiores  pisos  salariais,  valores  expressivos  foram  encontrados 

principalmente entre as negociações do setor de serviços, em especial nas negociações dos 

trabalhadores em serviços de saúde, comunicações, transportes e segurança e vigilância – em 

todas  estas,  os  pisos  superaram  o  valor  de  R$  1.000,00.  Na  indústria,  pisos  em valores 

equivalentes foram observados em negociações dos metalúrgicos e urbanitários. No comércio, 

os mesmos valores apareceram em negociação dos trabalhadores no comércio de minérios e 

derivados de petróleo.

Os valores médios mais elevados são observados nas negociações dos trabalhadores 

em serviços de saúde, comunicações e bancos e seguros privados – todos acima de R$ 800,00 

– e nas negociações dos urbanitários  (R$ 725,50); e os mais baixos,  nas negociações dos 

trabalhadores na indústria do vestuário (R$ 501,35) e em serviços de turismo e hospitalidade 

(R$ 507,39).

A maior relação entre o maior e o menor valor do piso registrado em uma atividade 

econômica ocorre nas negociações dos trabalhadores em serviços de saúde (5,04 vezes). A 

menor diferença  é observada nas  negociações  dos  trabalhadores  na indústria  do vestuário 

(1,25 vezes).

8Foram elencadas na Tabela apenas as atividades econômicas com, pelo menos, oito unidades de negociação 
registradas no SAS-DIEESE.
9Sobre os pisos salariais inferiores a R$ 465,00, conferir nota 4 deste estudo.
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Tabela 9
Média, menor e maior(1) piso salarial, por setor e atividade econômica

Brasil - 2009

Setor / Atividade Econômica menor maior média
maior / 
menor

Painel

INDÚSTRIA R$ 451,36 R$ 1.275,00 R$ 597,98 2,82 309

Alimentação R$ 465,00 R$ 908,00 R$ 619,90 1,95 51
Construção e Mobiliário R$ 465,00 R$ 880,00 R$ 580,33 1,89 68

Extrativista R$ 465,00 R$ 930,00 R$ 593,83 2,00 8

Gráfica R$ 465,00 R$ 843,60 R$ 588,74 1,81 12

Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico R$ 465,00 R$ 1.275,00 R$ 659,43 2,74 61

Papel, Papelão e Cortiça R$ 465,00 R$ 758,67 R$ 587,23 1,63 8

Química e Farmacêutica R$ 477,00 R$ 815,00 R$ 593,51 1,71 26

Fiação e Tecelagem R$ 466,40 R$ 680,00 R$ 518,43 1,46 18

Urbana R$ 465,00 R$ 1.181,06 R$ 725,50 2,54 16

Vestuário R$ 465,00 R$ 583,15 R$ 501,35 1,25 35

COMÉRCIO R$ 448,00 R$ 1.141,61 R$ 555,48 2,55 107

Varejista e Atacadista R$ 448,00 R$ 660,00 R$ 522,45 1,47 86

Minérios e Derivados de Petróleo R$ 465,00 R$ 1.141,61 R$ 655,09 2,46 17

SERVIÇOS R$ 465,00 R$ 2.356,50 R$ 659,84 5,07 188

Agentes Autônomos no Comércio R$ 480,00 R$ 700,00 R$ 556,33 1,46 9

Bancos e Seguros Privados R$ 490,00 R$ 980,08 R$ 811,08 2,00 8

Comunicações, Public. e Empr. Jornalísticas R$ 465,00 R$ 2.075,78 R$ 832,59 4,46 28

Educação R$ 465,00 R$ 671,11 R$ 550,35 1,44 9

Processamento de Dados R$ 465,00 R$ 721,48 R$ 595,38 1,55 9

Segurança e Vigilância R$ 465,02 R$ 1.166,40 R$ 645,44 2,51 16

Serviços de Saúde R$ 468,00 R$ 2.356,50 R$ 860,40 5,04 21

Transportes R$ 475,00 R$ 1.202,04 R$ 666,63 2,53 34

Turismo e Hospitalidade R$ 465,00 R$ 673,60 R$ 507,39 1,45 49

RURAL R$ 465,00 R$ 817,50 R$ 527,84 1,76 31

TOTAL R$ 448,00 R$ 2.356,50 R$ 605,71 5,26 635
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Nota: 1) Valor mais elevado do conjunto que reúne somente os menores pisos acordados para atividade-fim em cada unidade 
de negociação
Obs.: a) São apresentadas apenas as atividades econômicas com oito ou mais unidades de negociação registradas no painel
b) Nos totais por setor e total geral da tabela foram consideradas as informações referentes às atividades econômicas com 
menos de oito unidades de negociação

Pisos salariais por regiões geográficas

Em termos da localização geográfica, os maiores pisos salariais analisados, conforme 

a Tabela 10, são os acordados pelas negociações realizadas na região Sudeste (R$ 2.356,50) e 

Nordeste (R$ 2.247,00) do país. Quanto aos menores pisos salariais, há pouca diferença entre 

os  valores  negociados,  todos  iguais  ou  abaixo  do  valor  do  salário  mínimo  definido  em 

fevereiro de 200910 – salvo nas negociações  de caráter  nacional,  cujo menor  piso salarial 

negociado foi de R$ 650,00. Por isso, as maiores diferenças entre os pisos salariais acordados 

para uma mesma região foram observadas no Sudeste e no Nordeste – pouco mais que quatro 

vezes, em cada região. Por outro lado, a menor diferença foi observada na região Norte, onde 

o maior piso é 1,1 vez superior ao menor.

10Sobre os pisos salariais inferiores a R$ 465,00, conferir nota 4 deste estudo.
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Tabela 10
Média, menor e maior(1) piso salarial, por região geográfica

Brasil - 2009

Região geográfica menor maior média
maior / 
menor

Painel

Norte R$ 451,36 R$ 950,00 R$ 542,21 2,10 42

Nordeste R$ 448,00 R$ 2.247,00 R$ 551,28 5,02 111

Centro-Oeste R$ 465,00 R$ 1.415,00 R$ 589,53 3,04 43

Sudeste R$ 465,00 R$ 2.356,50 R$ 643,41 5,07 274

Sul R$ 448,00 R$ 1.421,50 R$ 590,95 3,17 160

Nacional(2) R$ 650,00 R$ 1.202,04 R$ 893,30 1,85 5

TOTAL R$ 448,00 R$ 2.356,50 R$ 605,71 5,26 635
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Nota: 1) Valor mais elevado do conjunto que reúne somente os menores pisos acordados para 
atividade-fim em cada unidade de negociação
2) Pisos salariais definidos em acordos ou convenções coletivas de trabalho  com abrangência 
nacional ou inter-regional

Pisos salariais e formação escolar

Um fator importante  para a análise  dos pisos salariais  negociados  pelas categorias 

profissionais diz respeito ao nível de escolaridade exigido pelas empresas para o desempenho 

da atividade a que se refere o piso salarial.

No painel analisado, 621 pisos salariais correspondiam a funções sem exigência de 

nível superior, e 14, a funções que o exigiam. Na comparação entre os valores dos dois grupos 

– Tabela 11, a seguir – observa-se que os pisos definidos para os de nível universitário são 

sempre maiores que os do outro grupo. No entanto, a diferença não é uniforme. Ela varia de 

1,15 vezes, na comparação entre os menores pisos, até 2,86 vezes, quando comparados os 

valores dos pisos localizados no 3º quartil de cada grupo. Entre os maiores pisos, a diferença é 

de 1,52 vezes.

Tabela 11
Estatísticas sobre os pisos salariais acordados

para funções com e sem exigência de nível universitário
Brasil - 2009

Estatísticas
Nível não universitário (A)

(621 pisos)
Nível universitário (B)

(14 pisos)
Razão B/

A

Menor R$ 448,00 R$ 516,78 1,15

1º quartil R$ 488,25 R$ 803,47 1,65

2º quartil ou Mediana R$ 537,00 R$ 1.433,63 2,67

Médio R$ 588,06 R$ 1.388,45 2,36

3º quartil R$ 627,00 R$ 1.792,03 2,86

Maior R$ 1.550,00 R$ 2.356,50 1,52
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
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Pisos salariais e Salário Mínimo

A comparação  entre  os  valores  dos  pisos  salariais  acordados em 2009 e  2008 em 

relação aos valores do salário mínimo vigentes nas datas-base de cada categoria profissional, 

conforme apresentada na Tabela 12, permite aferir o grau de influência do reajuste do mínimo 

oficial sobre as negociações coletivas dos pisos salariais.

A proporção de negociações que definem pisos salariais  iguais ao valor vigente do 

salário mínimo em 2008 e 2009 quase não sofre alteração. Nos dois anos fica próxima de 6% 

do painel,  com a  diferença  de  uma unidade  de  negociação  a  menos  em 2009.  Porém,  é 

possível perceber uma mudança sensível na faixa imediatamente posterior (pisos com valor 

entre 1,01 a 1,25 salário mínimo), em que houve um aumento de 5 pontos percentuais em 

2009. Esse aumento significativo é compensado nas faixas seguintes, até a de 2,00 a 2,25 

salários mínimos, a partir de onde a distribuição é praticamente a mesma nos dois anos.

Tabela 12
Comparação dos valores dos pisos salariais acordados em 

relação aos salários mínimos vigentes nas datas-base
Brasil- 2008 e 2009

Equivalência 
em SMs

2008 2009

nº %
% 

acumulado
nº %

%
acumulado

1,00 36 5,7 5,7 35 5,5 5,5

1,01 a 1,25 332 52,3 58,0 364 57,3 62,8

1,26 a 1,50 132 20,8 78,7 122 19,2 82,0

1,51 a 1,75 66 10,4 89,1 57 9,0 91,0

1,76 a 2,00 26 4,1 93,2 21 3,3 94,3

2,01 a 2,25 19 3,0 96,2 13 2,0 96,4

2,26 a 2,50 3 0,5 96,7 3 0,5 96,9

2,51 a 2,75 7 1,1 97,8 9 1,4 98,3

2,76 a 3,00 1 0,2 98,0 1 0,2 98,4

3,01 a 3,25 4 0,6 98,6 3 0,5 98,9

3,26 a 3,50 3 0,5 99,1 2 0,3 99,2

3,51 a 3,75 1 0,2 99,2 1 0,2 99,4

3,76 a 4,00 0 0,0 99,2 1 0,2 99,5

mais de 4,00 5 0,8 100,0 3 0,5 100,0

TOTAL 635 100,0 - 635 100,0 -
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
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O crescimento no percentual dos pisos salariais localizados na faixa de 1,01 a 1,25 

salário  mínimo  e  a  consequente  redução  nas  quatro  faixas  seguintes  pode  ser  explicado 

principalmente pela  política  de valorização do salário  mínimo,  que tem proporcionado ao 

mínimo reajustes em percentuais bem superiores à inflação. 

Uma das formas de medir o impacto do reajuste do salário mínimo sobre os pisos 

salariais é calcular quantos destes são automaticamente reajustados no momento da aplicação 

do reajuste do mínimo. Em fevereiro de 2009, mês em que o mínimo foi reajustado para R$ 

465,00,  cerca  de  34% dos  pisos  salariais  definidos  antes  dessa  data,  mas  ainda  vigentes 

quando da aplicação do reajuste, estavam abaixo do novo valor e, portanto, foram reajustados 

automaticamente. Em janeiro de 2010, quando o mínimo foi reajustado para R$ 510,00, o 

percentual de pisos salariais automaticamente reajustados subiu para 36%.

Salário Mínimo e Salário Mínimo Necessário

A comparação entre os valores do Salário Mínimo Necessário11 (SMN) e o salário 

mínimo  oficial  nos  últimos  anos  revela  uma  mudança  na  tendência  de  crescimento  da 

diferença que vinha se desenhando no período de 2006 a 2008, como analisado nos estudos 

publicados anteriormente (Tabela 13).

Em 2009, o valor médio do SMN foi de 4,44 salários mínimos, valor que inverte a 

tendência observada nos três anos anteriores. Em valores nominais, o SMN médio de 2009 

equivalia a R$ 2.042,43. No painel ora analisado, apenas três pisos superaram este valor. Em 

2008, o SMN médio, em valores da época, era de R$ 2.002,00. Nesse ano, apenas dois pisos 

ficaram acima dessa média.

11 O Salário Mínimo Necessário é o valor estimado mensalmente pelo DIEESE, com base no custo da cesta 
básica de alimentos e das demais despesas do orçamento de uma família composta por dois adultos e duas 
crianças, para cobrir as despesas previstas na Constituição Federal (art. 7º, inciso IV).
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Tabela 13
Salário Mínimo Necessário em salários mínimos oficiais

Brasil - 2006 a 2009
Mês 2006 2007 2008 2009

Jan 4,99 4,47 5,06 5,01

Fev 4,92 4,46 5,00 4,46

Mar 4,96 4,63 4,53 4,31

Abr 4,39 4,40 4,62 4,24

Mai 4,30 4,26 4,79 4,40

Jun 4,14 4,29 4,99 4,40

Jul 4,10 4,44 5,25 4,29

Ago 4,12 4,56 4,88 4,31

Set 4,20 4,57 4,75 4,44

Out 4,31 4,73 4,85 4,49

Nov 4,61 4,54 4,84 4,60

Dez 4,47 4,75 5,16 4,29

MÉDIA 4,46 4,51 4,89 4,44
Fonte: IBGE e DIEESE

Considerações Finais

O presente balanço dos pisos salariais negociados em 2009 trouxe uma novidade em 

relação aos balanços anteriormente publicados. Pela primeira vez, o DIEESE, por meio das 

informações registradas no SAS-DIEESE, apresenta uma análise dos reajustes aplicados aos 

pisos salariais para um painel de unidades de negociação selecionadas.

Neste  estudo,  foi  possível  observar  que  aproximadamente  93%  das  unidades  de 

negociação analisadas apresentaram reajustes acima da inflação medida pelo INPC-IBGE; e 

3% ficaram iguais a esse índice.

Os ganhos se concentraram nas faixas de 0,01% até 4% de aumento real – cerca de 

48% dos pisos salariais estão localizados nessas faixas. Se forem tomados os ganhos reais até 

o percentual  de 6%, chega-se a 71% do painel  considerado.  Entre esses,  se observa uma 

concentração maior na faixa de 5,01% a 6% – cerca de 16% do painel, ou 101 pisos salariais. 

Cabe dizer que nessa faixa se localiza também o aumento real obtido pelo salário mínimo 

oficial, em fevereiro de 2009.

Sobre os valores acordados, observa-se que a maior parte (69%) não ultrapassou o 

limite  de R$ 600,00. De fato, metade dos pisos ficou abaixo de R$ 540,00, e um quarto, 

menor  que R$ 489,30.  Na análise  por  setor,  comportamento  semelhante  se  observa,  com 

poucas  distinções.  As  diferenças  entre  os  setores  são  observadas,  principalmente,  na 

amplitude de valores negociados, com menor distinção entre maiores e menores pisos no setor 

rural e maior diferença no setor de serviços. A relação varia de 1,76 vezes (rural) a 5,07 vezes 

(serviços).
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Na comparação  com o  valor  do  salário  mínimo  oficial,  observa-se  que  a  imensa 

maioria dos pisos salariais apresenta valores bastante próximos a este. Em 2009, cerca de 6% 

dos pisos analisados possuíam o mesmo valor do salário mínimo, e 57% valiam entre 1,01 e 

1,25 salários  mínimos.  Como visto  no estudo,  essa  distribuição  é  sutilmente  diferente  da 

observada no ano anterior, quando a concentração dos pisos nas menores faixas era apenas 

um pouco menor. Isso sugere que há certa acomodação no ritmo de aproximação dos valores 

dos pisos ao do salário mínimo, diferentemente do observado nos balanços dos pisos salariais 

anteriores (2005-2008), segundo os quais esse ritmo mostrou-se acentuado.

Portanto, se por um lado é possível destacar o bom desempenho da negociação dos 

pisos salariais em 2009 – no que diz respeito, especificamente, aos reajustes –, por outro, 

chama atenção o fato de que os valores dos pisos ainda são fortemente referenciados pelo 

salário  mínimo.  Com  a  nova  metodologia,  será  possível  analisar,  de  maneira  precisa,  a 

evolução das negociações acompanhadas pelo SAS-DIEESE.

Anexos

Painel Analisado

No presente estudo, foram analisados os pisos salariais acordados em 635 unidades de 

negociação do SAS-DIEESE. Desse total, 68 correspondiam a negociações que resultaram em 

acordos coletivos de trabalho e 567, em convenções coletivas de trabalho (Tabela 1).

Tabela 1
Distribuição dos pisos analisados, por tipo de instrumento

Brasil - 2009
Tipo de instrumento nº %

Acordo Coletivo de Trabalho 68 10,7

Convenção Coletiva de Trabalho 567 89,3

TOTAL 635 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.: Acordo Coletivos de Trabalho é o nome que se dá ao contrato coletivo assinado por entidades 
sindicais de trabalhadores e empresas, e Convenção Coletiva de Trabalho, o nome do contrato assinado 
pelas entidades sindicais de trabalhadores e de empresas

Quanto à data-base, a maior parte dos pisos analisados referia-se a negociações cuja 

data-base  é  o  mês  de  maio.  Em  seguida,  destacam-se  as  datas-base  março,  novembro  e 

setembro (Tabela 2).
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Tabela 2
Distribuição dos pisos salariais analisados, por data-base

Brasil - 2008 e 2009

Data-Base
2008 2009

nº % nº %

Janeiro 41 6,5 41 6,5

Fevereiro 25 3,9 29 4,6

Março 76 12,0 75 11,8

Abril 45 7,1 44 6,9

Maio 181 28,5 179 28,2

Junho 44 6,9 45 7,1

Julho 29 4,6 29 4,6

Agosto 23 3,6 25 3,9

Setembro 55 8,7 57 9,0

Outubro 43 6,8 37 5,8

Novembro 59 9,3 59 9,3

Dezembro 14 2,2 15 2,4

TOTAL 635 100,0 635 100,0

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Obs.:  As  diferenças  na  distribuição  entre  os  anos  de  2008  e  2009  se  deve  a  
mudanças ocorridas nas datas-base de 19 unidades de negociação

Quanto à  distribuição  setorial  do painel,  cerca de 49% dos pisos  correspondiam a 

negociações do setor industrial; 29% do setor de serviços; 17% do comércio e 5% do setor 

rural,  conforme  mostra  a  Tabela  3,  a  seguir.  Nesta  tabela  também pode ser  observada  a 

distribuição dos pisos analisados segundo a atividade econômica correspondente.

Balanço dos pisos salariais negociados em 2009 19



Tabela 3
Distribuição dos pisos salariais analisados, por setor e atividade econômica

Brasil - 2008 e 2009
Setor / Atividade Econômica Painel %

INDÚSTRIA 309 48,7

Alimentação 51 8,0
Artefatos de Borracha 1 0,2

Artefatos de Couro 1 0,2

Construção e Mobiliário 68 10,7

Extrativista 8 1,3

Gráfica 12 1,9

Instrumentos Musicais e Brinquedos 1 0,2

Joalheria e Lapidação 1 0,2

Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico 61 9,6

Papel, Papelão e Cortiça 8 1,3

Química e Farmacêutica 26 4,1

Fiação e Tecelagem 18 2,8

Urbana 16 2,5

Vestuário 35 5,5

Vidros 2 0,3

COMÉRCIO 107 16,9

Varejista e Atacadista 86 13,5

Minérios e Derivados de Petróleo 17 2,7

Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 4 0,6

SERVIÇOS 188 29,6

Agentes Autônomos no Comércio 9 1,4

Bancos e Seguros Privados 8 1,3

Comunicações, Publicidade e Empresas Jornalísticas 28 4,4

Difusão Cultural 4 0,6

Educação 9 1,4

Processamento de Dados 9 1,4

Profissionais Liberais 1 0,2

Segurança e Vigilância 16 2,5

Serviços de Saúde 21 3,3

Transportes 34 5,4

Turismo e Hospitalidade 49 7,7

RURAL 31 4,9

TOTAL 635 100,0
Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários

Sobre a distribuição regional dos pisos analisados (Tabela 4), a maior parte refere-se a 

negociações  realizadas  por categorias  profissionais  da região Sudeste  (43%), seguida pela 

região  Sul  (25%),  Nordeste  (18%),  Centro-Oeste  (7%)  e  Norte  (7%).  Também  foram 

analisados os pisos salariais de cinco unidades de negociação nacionais ou inter-regionais.
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Tabela 4
Distribuição dos pisos salariais analisados, por região geográfica e unidade da federação

Brasil - 2009

Região/UF nº %

NORTE 41 6,5

Acre - 0,0
Amazonas 16 2,5

Amapá - 0,0

Pará 19 3,0

Rondônia 5 0,8

Roraima 1 0,2

Tocantins - 0,0

NORDESTE 111 17,5

Alagoas 2 0,3

Bahia 42 6,6

Ceará 21 3,3

Maranhão - 0,0

Paraíba 7 1,1

Pernambuco 17 2,7

Piauí 3 0,5

Rio Grande do Norte 12 1,9

Sergipe 7 1,1

CENTRO-OESTE 44 6,9

Distrito Federal 14 2,2

Goiás 19 3,0

Mato Grosso 4 0,6

Mato Grosso do Sul 7 1,1

SUDESTE 275 43,3

Espírito Santo 7 1,1

Minas Gerais 68 10,7

Rio de Janeiro 60 9,4

São Paulo 140 22,0

SUL 159 25,0

Paraná 55 8,7

Rio Grande do Sul 60 9,4

Santa Catarina 44 6,9

Nacional(1) 5 0,8

TOTAL 635 100,0

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
Nota: 1) Pisos salariais definidos em acordos ou convenções coletivas 
de trabalho com abrangência nacional ou inter-regional

Notas Metodológicas

1. As  informações  analisadas  neste  estudo foram extraídas  de  acordos  e  convenções 

coletivas de trabalho registradas no SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de 
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Salários.  Os  documentos  foram  remetidos  a  este  Departamento  pelas  entidades 

sindicais envolvidas nas negociações coletivas estudadas e pelos escritórios regionais 

e subseções do próprio DIEESE.

2. Cada registro do painel corresponde a uma única unidade de negociação. Por unidade 

de negociação considera-se cada núcleo de negociação coletiva entre representantes de 

trabalhadores  e  empresários  e  que  resulta  em um documento  formalizado entre  as 

partes.

3. O presente  painel  de 635 unidades de negociação analisadas resulta do esforço do 

Departamento em constituir um painel fixo de negociações coletivas para os estudos 

de remuneração produzidos pelo SAS-DIEESE. Este painel,  implantado em 2008 e 

ainda  em expansão,  já  produziu  três  estudos:  o  balanço  dos  reajustes  salariais  do 

primeiro semestre de 2009, o balanço dos reajustes salariais de 2009 e o balanço dos 

pisos salariais de 2009.

4. Eventuais  diferenças  nos  números  de  negociações  analisadas  nesses  balanços 

decorrem de: 1) o painel fixo ainda estar em constituição; 2) ausência de informações 

sobre algumas unidades de negociação pertencentes ao painel fixo no momento da 

elaboração do estudo; 3) ausência do setor rural nos balanços de reajustes salariais.

5. Na  maioria  das  unidades  de  negociação  que  compõem  o  painel  analisado,  foram 

fixados dois ou mais valores para os pisos salariais. Nestes casos, foram considerados 

para  a  análise  somente  o  menor  valor  estabelecido  para  trabalhadores  que 

desempenham a atividade-fim da empresa  ou atividade  econômica.  Excluem-se da 

análise, portanto, os valores fixados para as atividades-meio, como os demais valores 

fixados para a atividade-fim.

6. Para a conversão do valor do piso salarial em múltiplos de salário mínimo considerou-

se o valor do salário mínimo vigente na data-base da categoria.

7. O painel de informações utilizado não permite extrapolações para além do conjunto 

exposto neste trabalho, dado que não se trata de amostra estatística. Assim, os valores 

aqui indicados têm valor indicativo e buscam captar tendências das negociações dos 

pisos salariais no país.

8. O foco único das análises aqui desenvolvidas é a negociação para definição de pisos 

salariais.  Não  faz  parte  das  pretensões  deste  trabalho,  portanto,  a  abordagem dos 

efeitos de vantagens compensatórias acordadas sob a forma de remuneração indireta 
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ou variável.

9. Foram excluídos dessa análise os contratos assinados por entidades representativas de 

funcionários públicos. Isto se deve às peculiaridades da dinâmica e dos resultados das 

negociações relacionadas a essas categorias, que contrastam com as características das 

negociações desenvolvidas nos demais setores econômicos.
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