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Balanço das negociações dos reajustes 
salariais no primeiro semestre de 2008 

O DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 
através do SAS – Sistema de Acompanhamento de Salários, analisou os reajustes salariais de 
309 unidades de negociação com data-base situada no primeiro semestre de 2008. O exame 
dos resultados dessas negociações revelou que em torno de 86% dos reajustes conquistados 
assegurou, no mínimo, a recomposição da variação da inflação acumulada em cada data-base 
segundo o INPC-IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se de resultado inferior ao apurado nas 
negociações salariais firmadas nos primeiros semestres dos últimos dois anos. Ainda assim, 
esse patamar é mais favorável do que o verificado no período compreendido entre 1996 e 
2004, no qual, em nenhum momento, a casa dos 80% foi transposta (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1 
Percentual de reajustes salariais iguais ou superiores ao INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 1996 a 2008 
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Fonte: DIEESE 

Os dados do primeiro semestre deste ano indicam ainda que o percentual de 
negociações salariais capazes de agregar ganhos reais aos salários dos trabalhadores é o 
terceiro melhor da série de estudos, iniciada em 1996 (Gráfico 2). 
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GRÁFICO 2 
Percentual de reajustes salariais superiores ao INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 1996 a 2008 
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Fonte: DIEESE 

Análise dos dados 

Os dados apurados pelo SAS-DIEESE revelam que das 309 unidades de negociação 
consideradas no primeiro semestre deste ano, 14% delas apresentaram reajustes insuficientes 
para recuperar integralmente o valor de compra dos salários da data-base anterior. Esse 
percentual é superior aos 3% verificados no balanço dos reajustes salariais do mesmo período 
em 2007. Os reajustes iguais ao INPC-IBGE também ocorreram em maior proporção: se, no 
primeiro semestre de 2007, cerca de 10% das negociações analisadas obtiveram esses 
resultados, em 2008 esse percentual foi de 12%. Quanto aos reajustes com ganho real, a 
proporção reduziu-se de 87% para os atuais 74%. 
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TABELA 1 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 2007 e 2008 
2007 2008 

Variação 
nº % nº % 

Acima do INPC 433 87,1 227 73,5 

Mais de 4,01% acima 15 3,0 1 0,3 
De 3,01% a 4% acima 17 3,4 11 3,6 
De 2,01% a 3% acima 63 12,7 19 6,1 
De 1,01% a 2% acima 183 36,8 81 26,2 
De 0,01% a 1% acima 155 31,2 115 37,2 

Igual ao INPC 47 9,5 38 12,3 

De 0,01% a 1% abaixo 16 3,2 39 12,6 
De 1,01% a 2% abaixo 1 0,2 4 1,3 
De 2,01% a 3% abaixo 0 - 1 0,3 

Abaixo do INPC 17 3,4 44 14,2 

Total 497 100,0 309 100,0 
Fonte: DIEESE 

Ainda que tenha havido um aumento no número de negociações com reajustes 
inferiores ao INPC-IBGE, os dados revelam que a maior parte destes está concentrada nas 
faixas mais próximas à variação desse indicador. Cerca de 60% dos reajustes acordados foram 
até 0,5% inferiores ao índice de inflação, e quase 90% até 1% (Tabela 2). 

TABELA 2 
Distribuição dos reajustes salariais inferiores ao INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 2008 

Variação nº % % 
acumulado 

De 0,01% a 0,5% abaixo 26 59,1 59,1 
De 0,51% a 1% abaixo 13 29,5 88,6 
De 1,01% a 1,5% abaixo 2 4,5 93,2 
De 1,51% a 2% abaixo 2 4,5 97,7 
De 2,01% a 2,5% abaixo 0 - 97,7 
De 2,51% a 3% abaixo 1 2,3 100,0 

Total 44 100,0 - 
Fonte: DIEESE 

Comportamento semelhante é observado entre as negociações com aumento real. Mais 
da metade dos reajustes superiores ao INPC-IBGE situaram-se na faixa entre 0,01% e 1,00% 
de aumento real e 86,0%, até 2,00% (Tabela 3). 
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TABELA 3 
Distribuição dos reajustes salariais superiores ao INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 2008 

Variação nº % % 
acumulado 

De 0,01% a 0,50% acima 65 28,6 28,6 
De 0,51% a 1,00% acima 50 22,0 50,7 
De 1,01% a 1,50% acima 57 25,1 75,8 
De 1,51% a 2,00% acima 24 10,6 86,3 
De 2,01% a 2,50% acima 13 5,7 92,1 
De 2,51% a 3,00% acima 6 2,6 94,7 
De 3,01% a 3,50% acima 7 3,1 97,8 
De 3,51% a 4,00% acima 4 1,8 99,6 
De 4,01% a 4,50% acima 1 0,4 100,0 

Total 227 100,0 -  
Fonte: DIEESE 

A proximidade entre os reajustes conquistados e a variação acumulada pela inflação 
dos 12 meses anteriores à data base pode ser verificada na Tabela 4. Utilizando uma variação 
de 0,4% acima e abaixo do INPC-IBGE como critério de arredondamento fica mais acentuada 
a característica de proximidade dos reajustes salariais do primeiro semestre de 2008 com esse 
índice. Segundo o critério de arredondamento, aproximadamente 42% dos reajustes se 
igualaram à inflação e 52% obtiveram ganhos reais. Ainda de acordo com este critério, apenas 
6% do total de negociações - 18 dos 309 documentos analisados - resultaram em percentuais 
insuficientes para zerar o efeito da inflação sobre a remuneração dos trabalhadores. 

TABELA 4 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE 

(com arredondamento de 0,4% acima ou abaixo do INPC-IBGE) 
Brasil - janeiro a junho de 2008 

Variação nº % 

Acima do INPC 162 52,4 

Mais de 3,5% acima 5 1,6 

De 2,5% a 3,4% acima 13 4,2 

De 1,5% a 2,4% acima 37 12,0 

De 0,5% a 1,4% acima 107 34,6 

Igual ao INPC (-0,4% a +0,4%) 129 41,7 

De 0,5% a 1,4% abaixo 15 4,9 

De 1,5% a 2,4% abaixo 2 0,6 

De 2,5% a 3,4% abaixo 1 0,3 

Abaixo do INPC 18 5,8 

Total 309 100,0 
Fonte: DIEESE 
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Setores econômicos 

No primeiro semestre de 2008, o comércio e a indústria foram os setores que 
apresentaram a maior concentração de reajustes salariais superiores à variação da taxa de 
inflação: no mínimo, 80% das negociações de cada setor registraram aumentos reais. 
Considerando-se também os reajustes iguais ao INPC-IBGE, chega-se à proporção de 91% 
das negociações da indústria e 84% das do comércio. 

No setor de serviços foram encontrados os resultados mais modestos. A proporção de 
negociações com reajuste igual ou superior ao INPC-IBGE é pouco diferente dos demais 
setores, porém, os aumentos reais foram constatados em 64% dos acordos do setor, menor 
percentual do painel analisado (Gráfico 3). 

GRÁFICO 3 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE, 

por setor econômico 
Brasil - janeiro a junho de 2008 
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Fonte: DIEESE 

Regiões Geográficas 

A partir de um recorte regional, verifica-se que as regiões Sul e Centro-Oeste foram as 
que obtiveram os melhores resultados: aproximadamente 85% das unidades de negociação 
dessas regiões resultaram em reajustes superiores à inflação. A seguir, aparecem o Sudeste e o 
Nordeste, que obtiveram resultados positivos em praticamente 70% dos acordos analisados, e 
a região Norte, com ganhos reais em 63% dos casos. (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 4 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE, 

por região geográfica 
Brasil - janeiro a junho de 2008 
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Fonte: DIEESE 
Nota: Além das negociações relacionadas no gráfico, há no painel considerado o registro de uma negociação de abrangência 
nacional, cujo reajuste foi superior ao INPC-IBGE. Por se tratar de registro único, optou-se por não incluí-lo no gráfico. 

Datas-base 

A distribuição dos reajustes salariais segundo o mês da data-base, revela maior 
freqüência de reajustes superiores ao INPC-IBGE nos três primeiros meses do ano – todos em 
proporção superior à média do semestre – e em maio, mês de concentração das negociações 
salariais de grandes categorias (Tabela 5). Os reajustes abaixo do INPC-IBGE foram mais 
comuns em janeiro, quando o índice de reposição das perdas salariais era o mais baixo do 
período, e na segunda metade do semestre. 

Dessa forma, apenas em parte o comportamento dos reajustes salariais no período 
pode ser explicado pelo aumento das taxas inflacionárias. Deve-se considerar a ocorrência de 
outros fatores no desempenho das negociações. É preciso levar em conta, também, a 
disparidade de informações registradas em alguns meses do período – em especial, os de 
fevereiro, abril e junho. Isso faz com que cada informação de reajuste referente a essas datas-
base tenha um peso maior do que a das demais, dificultando a análise comparativa. 
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TABELA 5 
Distribuição dos reajustes salariais por data-base, em comparação com o INPC-IBGE 

Brasil - janeiro a junho de 2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun TOTAL 
Variação 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 
Acima do INPC 38 74,5 23 82,1 62 79,5 21 63,6 76 71,7 7 53,8 227 73,5

Igual ao INPC 5 9,8 4 14,3 9 11,5 7 21,2 11 10,4 2 15,4 38 12,3

Abaixo do INPC 8 15,7 1 3,6 7 9,0 5 15,2 19 17,9 4 30,8 44 14,2

Total 51 100 28 100 78 100 33 100 106 100 13 100 309 100
Fonte: DIEESE 

Acordos e convenções coletivas de trabalho 

O exame dos reajustes segundo a natureza dos documentos1 revela que as negociações 
formalizadas em convenções coletivas de trabalho apresentaram melhores resultados do que 
aquelas formalizadas em acordos coletivos. Entre as convenções coletivas, 76% conseguiram 
superar a inflação acumulada até a data-base; no caso dos acordos, essa proporção cai para 
56% (Gráfico 5). 

GRÁFICO 5 
Distribuição de acordos coletivos de trabalho e convenções 

coletivas de trabalho em comparação com o INPC-IBGE 
Brasil - janeiro a junho de 2008 
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Fonte: DIEESE 

                                                 
1 Os tipos de documentos são: 1) Convenção Coletiva de Trabalho – documento que resulta das negociações 
coletivas de trabalho realizadas entre entidades sindicais representativas de trabalhadores e entidades sindicais 
representativas de empresas e 2) Acordo Coletivo de Trabalho - documento que resulta das negociações coletivas 
de trabalho realizadas entre entidades sindicais representativas de trabalhadores e uma empresa ou conjunto de 
empresas. 
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Modalidades especiais das negociações salariais 

A aplicação de escalonamento, o abono salarial e o parcelamento do reajuste são o 
foco da Tabela 6 e do Gráfico 6, a seguir. 

Os reajustes escalonados estiveram presentes em aproximadamente 10% dos registros. 
Essa modalidade de reajuste – concessão de reajustes diferenciados segundo faixas salariais – 
tem se mantido em patamares semelhantes desde 2003, em torno de 10% das negociações 
acompanhadas. 

A concessão de reajustes salariais combinados com o pagamento de abono salarial – 
prêmio não incorporável aos vencimentos regulares dos trabalhadores – foi uma prática 
aplicada em apenas 6% das unidades de negociação, o que representa, também, a manutenção 
dos patamares observados nos últimos balanços semestrais. 

Quanto ao parcelamento dos reajustes, mais freqüentes em épocas de inflação alta, 
estiveram restritos a apenas 3 categorias profissionais. 

TABELA 6 
Número e porcentagem de casos de parcelamento e escalonamento de reajustes 

e de concessão de abono salarial 
Brasil - janeiro a junho de 2008 

Condição nº % 

Total de escalonamentos 31 10,0 

Escalonamento sem abono salarial 25 8,1 

Abono salarial sem escalonamento 14 4,5 

Abono salarial e escalonamento 4 1,3 

Total de abonos salariais 18 5,8 

Total de parcelamentos 3 1,0 
Fonte: DIEESE 
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GRÁFICO 6 
Freqüência dos casos de parcelamento e 

escalonamento de reajustes e de concessão de abonos salariais 
Brasil - janeiro a junho de 1997 a 2008 
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Fonte: DIEESE 

ICV-DIEESE 

A análise dos reajustes salariais segundo o Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
mostra um quadro mais favorável aos trabalhadores brasileiros. Segundo esse indicador, cerca 
de 98% das negociações salariais obtiveram ganhos acima da inflação e apenas 2% ficaram 
abaixo (Tabela 7). 

A diferença decorre do fato de o ICV-DIEESE ter registrado variações menores nos 
preços do que as registradas pelo INPC-IBGE. 
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TABELA 7 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o ICV-DIEESE 

Brasil - janeiro a junho de 2008 
Variação nº % 

Acima do ICV 302  97,7 

 Mais de 5% acima 1 0,3 
 De 4,01% a 5% acima 14 4,5 
 De 3,01% a 4% acima 15 4,9 
 De 2,01% a 3% acima 59 19,1 
 De 1,01% a 2% acima 129 41,7 
 De 0,01% a 1% acima 84 27,2 

Igual ao ICV 0 - 

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

Abaixo do ICV 7 2,3 

Total 309 100,0 
Fonte: DIEESE 

 

Considerações finais 

Nos últimos anos, os trabalhadores brasileiros têm gozado de um cenário favorável à 
negociação coletiva que resulta, principalmente, do crescimento econômico, da expansão no 
nível de emprego e da inflação controlada, num contexto político democrático. A junção 
desses fatores, entre outros particulares a cada setor, segmento ou categoria profissional, tem 
influído no crescimento do poder de barganha das entidades sindicais de trabalhadores e se 
reflete nos bons resultados dos balanços de reajustes salariais publicados pelo Departamento. 

Com a elevação dos preços de determinados produtos observada nos últimos meses, as 
negociações salariais foram afetadas, embora, como os dados revelam, não intensamente. No 
entanto, qualquer análise com pretensão de projetar linhas de tendências de médio e longo 
prazo é precipitada, dada a ainda recente manifestação do fenômeno. Sabe-se que a aceleração 
dos preços é um fenômeno mundial e tem afetado somente parte das mercadorias 
comercializadas. Porém, se é um fenômeno de longa duração ou quanto e como afetará os 
países, em conjunto e individualmente, isto ainda é incerto. A propósito dessa incerteza, 
registre-se a acentuada queda dos preços do petróleo e commodities no mercado internacional, 
que já se reflete nos indicadores de preços internos. 

No Brasil, as altas do ICV-DIESSE e INPC-IBGE foram impulsionadas pelos 
aumentos dos preços dos produtos alimentícios – tais como feijão, farinha de trigo, óleo de 
soja, carne e arroz – e derivados do petróleo – o que inclui alguns insumos agrícolas – sem 
contaminação para os demais preços do mercado. Dados mais recentes apontam certa 
acomodação dos preços, sugerindo mais a existência de um realinhamento de preços do que 
um processo de descontrole inflacionário. 
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Na comparação entre os primeiros semestres de 1996 a 2008, o presente ano revela o 
terceiro melhor resultado da série. É preciso lembrar que um fator da maior importância para 
o bom desempenho das negociações coletivas de trabalho é o comportamento das vendas e 
dos lucros das empresas, impulsionados pelo crescimento da economia. A previsão para o 
segundo semestre de 2008 é de continuidade do bom desempenho apurado até o momento. Os 
indicadores econômicos do primeiro semestre foram bastante favoráveis e, mesmo na hipótese 
de uma ligeira retração no segundo semestre, devem confirmar um ano de excelentes 
resultados. Em conjunturas como essa, há margem, não só para a preservação do poder de 
compra dos salários, mas também para a conquista de aumentos reais2. 

                                                 
2 DIEESE – Nota Técnica nº 73, Inflação e Campanhas Salariais. 
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ANEXOS 

Características do Painel 

O painel do primeiro semestre de 2008 foi composto por 309 unidades de negociação, 
das quais, 44% são do setor de serviços; 41% da indústria e 15% do comércio. 

Quanto à participação de cada região geográfica, 34% das negociações aconteceram 
no Sudeste; 25% no Nordeste; 23% no Sul; 10% no Norte; 8% no Centro-Oeste. Apenas um 
registro tem abrangência nacional (Tabela 8). 

TABELA 8 
Distribuição de reajustes salariais por região geográfica 

Brasil - janeiro a junho de 2008 

Região nº % 

Sudeste 104 33,7 

Nordeste 76 24,6 

Sul 70 22,7 

Norte 32 10,4 

Centro-Oeste 26 8,4 

Nacional (*) 1 0,3 

Total 309 100,0 
Fonte: DIEESE 
Nota: (*) resultados de acordos ou convenções coletivas de 
trabalho com abrangência inter-regional 

Com referência ao tipo de documento, 90% são Convenções Coletivas de Trabalho e 
10% são Acordos Coletivos de Trabalho. 

A Tabela 9 revela que 34% das negociações tiveram o mês de maio como data-base, 
período de maior concentração, seguido por março (25%) e janeiro (16%). 
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TABELA 9 
Distribuição de reajustes salariais por datas-base 

Brasil - janeiro a junho de 2008 

Data-Base nº % 

Janeiro 51 16,5 

Fevereiro 28 9,1 

Março 78 25,2 

Abril 33 10,7 

Maio 106 34,3 

Junho 13 4,2 

Total 309 100,0 
Fonte: DIEESE 
Obs.: A baixa quantidade de informações relativas a 
junho deve-se a atrasos normais na finalização das 
negociações das categorias com data-base nesse mês, 
que acabam por se aproximar da data de divulgação do 
presente estudo. 



 

Balanço das negociações dos reajustes salariais no primeiro semestre de 2008 15

Notas metodológicas 

1. As informações que embasam este estudo foram extraídas de acordos e convenções 
coletivas de trabalho registradas no Sistema de Acompanhamento de Salários – SAS. 
Os documentos foram remetidos ao DIEESE pelas entidades sindicais envolvidas nas 
negociações coletivas ou pelos escritórios regionais e subseções (unidades de trabalho 
do DIEESE que funcionam dentro de entidades sindicais). Complementarmente, 
também foi considerado o noticiário da imprensa escrita e dos veículos impressos ou 
virtuais do meio sindical – jornais e revistas de sindicatos representativos de 
trabalhadores e de entidades sindicais empresariais. 

2. Os dados aqui apresentados têm valor indicativo e buscam captar tendências da 
negociação salarial no país. 

3. O painel de informações utilizado não permite extrapolações para além do conjunto 
exposto neste trabalho, dado que não se trata de amostra estatística. 

4. A comparação entre os resultados de cada período observado não pode ser feita sem 
ressalvas, pois os painéis anuais não compõem uma série, dado que contêm unidades 
de negociação diferentes. 

5. Cada registro do painel refere-se a uma unidade de negociação. Por unidade de 
negociação entende-se cada núcleo de negociação coletiva entre representantes de 
trabalhadores e empresários que resulta num documento formalizado entre as partes. 

6. Foram excluídos desta pesquisa os contratos assinados por entidades representativas 
de trabalhadores rurais e de funcionários públicos. Isto se deve às peculiaridades da 
dinâmica e dos resultados das negociações dessas categorias, que diferem 
significativamente das desenvolvidas nos demais setores econômicos. 

7. O foco exclusivo das análises desenvolvidas nesta pesquisa são as negociações por 
reajuste dos salários diretos. Não faz parte das pretensões deste trabalho, portanto, a 
abordagem dos efeitos de vantagens compensatórias acordadas sob a forma de 
remuneração indireta ou variável (auxílios e adicionais). 

8. Os reajustes aplicados aos pisos salariais são freqüentemente mais elevados do que os 
incidentes sobre as faixas de remuneração superiores. Para a elaboração deste estudo, 
foram desconsiderados os percentuais de reajuste dirigidos exclusivamente aos pisos. 

9. No caso de reajustes salariais escalonados por faixas de remuneração, foi registrado o 
percentual incidente sobre o menor salário ou, quando disponível a informação, sobre 
a faixa salarial mais abrangente. 

10. Os dados relativos aos anos de 1996 a 2002 não correspondem aos resultados 
apresentados em publicações anteriores, pois a base de dados desse período foi revista. 
As alterações ocorreram porque os acordos e convenções coletivas de trabalho de 
servidores públicos e de trabalhadores rurais, documentos que até então constavam 
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dos painéis, foram excluídos para fins de adequação aos critérios metodológicos 
expostos na nota nº 6. 

11. Também os resultados dos primeiros semestres diferem dos divulgados nos balanços 
das negociações salariais. Essa discrepância se explica pelo acréscimo de informações 
coletadas após a data da referida publicação. 
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