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Este livro chega em momento 
muito oportuno. É uma 
oportunidade para relembrar 
70 anos de história do salário 
mínimo, com muitos percalços 
de arrocho no valor e de 
desvalorização do mínimo como 
instrumento de política pública.

A publicação também mostra os 
impactos do acordo do salário 
mínimo, por meio do qual todos 
ganharam. Os trabalhadores, 
que tiveram o padrão de vida 
melhorado. A sociedade e o 
país, que se benefi ciaram da 
diminuição da desigualdade de 
renda pelo caminho mais justo: o 
do aumento do poder aquisitivo 
da base da pirâmide salarial.          
O movimento sindical, que 
reforçou seu papel e legitimidade 
em defesa dos interesses gerais 
dos trabalhadores. O governo 
federal e o Congresso Nacional, 
que contribuíram decisivamente 
para melhorar a condição de vida 
dos mais vulneráveis. O mercado 
interno, que se fortaleceu pelo 
crescimento da renda, gasta 
principalmente no país. E a 
democracia, que fi cou mais forte 
com a disputa transparente dos 
interesses dos atores sociais,    
feita em alto nível.

Essa publicação destaca ainda 
os desafi os que ainda virão 
para garantir que a política de 
valorização seja regulamentada 
em lei e tenha a aplicação 
efetivada, permitindo que os 
aumentos reais elevem o valor do 
salário mínimo, conforme defi nido 
na Constituição do país.
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José Mauricio Soares dedicou a vida profissional ao DIEESE e, 
em particular, ao tema do salário mínimo. Nesta trajetória, tornou-se 

um exímio especialista e um grande defensor do salário mínimo. 
Com ele, iniciamos e desenvolvemos nossa aprendizagem sobre 

o tema na instituição. É para ele que dedicamos este livro.
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A luta das Centrais Sindicais (Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil - CGTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - 
CTB, Central Única dos Trabalhadores - CUT, Força Sindical, Nova 
Central Sindical de Trabalhadores - NCST e União Geral dos Trabalhado-
res - UGT) pela elevação do poder aquisitivo do salário mínimo demons-
trou a possibilidade de ação conjunta e unitária do movimento sindical 
brasileiro em torno de um tema fundamental para um projeto de desenvol-
vimento que incorpore as dimensões do trabalho e da melhoria da distri-
buição de renda na agenda das políticas públicas no Brasil.

Certamente uma das mais bem-sucedidas experiências de ação 
unitária das Centrais nos últimos anos, a iniciativa construiu um grande 
acordo salarial nacional e fortaleceu o papel das entidades sindicais em 
defesa dos interesses mais gerais dos trabalhadores, sobretudo dos segmen-
tos mais vulneráveis, presentes em setores em que a organização sindical 
tem menor alcance. 

Esse acordo de valorização do poder aquisitivo do salário mínimo 
demonstrou o amadurecimento da democracia no Brasil, revelando legiti-
ma disputa pela construção de políticas públicas de amplo interesse cole-
tivo, tratada às claras, no palco público, com transparência e maturidade 
durante o processo.

Saudamos o governo federal pela sensibilidade que demonstrou 
ao lidar com a justa reivindicação de elevar o valor real do salário míni-
mo. O forte impacto na melhoria do padrão de vida de milhões de pes-
soas que dependem diretamente do mínimo para viver certamente con-
tribuiu para a redução dos inaceitáveis índices de pobreza e de concen-
tração de renda no Brasil. 

Nessa luta cabe registrar o papel do DIEESE para que chegássemos 
a este acordo. Ao longo de 55 anos de história, a instituição nunca deixou 
que o tema do salário mínimo fosse esquecido. Todo mês, a entidade denun-
cia o baixo poder aquisitivo do mínimo, comparando-o ao salário mínimo 
necessário, parâmetro criado pela instituição com base no artigo 7º da Cons-

Apresentação
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tituição Federal. Nesses anos, o DIEESE também tem elaborado estudos de 
maior fôlego sobre o impacto do salário mínimo na economia brasileira. 
Manter o assunto “em pauta” no debate público fortaleceu a legitimidade da 
atual luta das Centrais Sindicais na defesa e representação do interesse difu-
so de milhões de trabalhadores que recebem o mínimo.

Este livro chega em momento muito oportuno. A leitura desta obra 
é uma oportunidade para relembrar 70 anos de história, com muitos per-
calços de arrocho no valor e de desvalorização do salário mínimo como 
instrumento de política pública.

A publicação também mostra os impactos do acordo do salário 
mínimo, por meio do qual, em nossa opinião, todos ganharam. Os traba-
lhadores, que tiveram o padrão de vida melhorado. A sociedade e o país, 
que se beneficiaram da diminuição da desigualdade de renda pelo caminho 
mais justo: o do aumento do poder aquisitivo da base da pirâmide salarial. 
O movimento sindical, que reforçou seu papel e legitimidade em defesa 
dos interesses gerais dos trabalhadores. O governo federal e o Congresso 
Nacional, que contribuíram decisivamente para melhorar a condição de 
vida dos mais vulneráveis. O mercado interno, que se fortaleceu pelo cres-
cimento da renda, gasta principalmente no país. E a democracia, que ficou 
mais forte com a disputa transparente dos interesses dos atores sociais 
feita em alto nível.

Essa publicação destaca ainda os desafios que temos para garantir 
que a política de valorização seja regulamentada em lei e tenha a aplicação 
efetivada, permitindo que os aumentos reais elevem o valor do salário 
mínimo conforme definido na Constituição do país. 

Centrais Sindicais

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB
Antônio Neto (Presidente)
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB
Wagner Gomes (Presidente)
Central Única dos Trabalhadores - CUT
Artur Henrique da Silva (Presidente)
Força Sindical
Paulo Pereira da Silva (Paulinho) (Presidente)
Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST
José Calixto Ramos (Presidente)
União Geral dos Trabalhadores - UGT 
Ricardo Patah (Presidente)
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Este trabalho tem como objetivo tratar – de maneira abrangente – as 
diferentes dimensões que o salário mínimo assume no debate que se desen-
volve na sociedade brasileira. O tema foi, é e deverá continuar a ser alvo 
de intensa disputa sindical, acadêmica e de política econômica nos próxi-
mos anos. Este livro é uma contribuição do DIEESE a esse debate, que 
deve ser permanente e democraticamente tratado, envolvendo múltiplos 
atores sociais e diferentes visões.

A publicação está organizada em 13 capítulos independentes, nos 
quais cada uma das dimensões do tema é considerada de forma particular. 
Esta organização se propõe a fornecer uma visão abrangente sobre cada 
tópico e, ao mesmo tempo, permitir que cada capítulo seja animador do 
debate e da formação sindical sobre a questão.

A primeira parte do trabalho traz uma definição conceitual do 
salário mínimo para abordar, em seguida, como este instrumento se 
apresenta em diferentes países, bem como mostrar as características que 
ele assume em várias partes do mundo (capítulos 2 e 3). No capítulo 4 
é feita uma revisão bibliográfica a respeito das diferentes concepções 
sobre o papel do salário mínimo no caso brasileiro. Em seguida, o estu-
do procura relatar a história do salário mínimo, contemplando especial-
mente a questão da implementação do valor do mínimo oficial e estabe-
lecendo a relação com o salário mínimo necessário regularmente esti-
mado pelo DIEESE (capítulos 5,6 e 7). Já a forma como o salário míni-
mo incide sobre os ocupados no mercado de trabalho brasileiro é o tema 
abordado nos capítulos 8 e 9. Questões relacionadas aos pisos salariais 

Prefácio
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de categorias e aos pisos estaduais são destacadas nos capítulos 11 e 12. 
Finalmente, a relação entre o valor do salário mínimo e as finanças pú-
blicas e as conclusões complementam o trabalho (capítulos 12 e 13).

Agradecemos à Fundação Ford cujo apoio foi fundamental para 
o desenvolvimento da obra, por meio da parceria para a execução dos 
projetos – A Persistência da Acentuada Desigualdade no Brasil: As 
várias faces da concentração de renda e Impactos da Seguridade Social 
sobre a Distribuição de Renda e as Desigualdades no Brasil.

A direção do DIEESE
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Capítulo 1 - Introdução
Salário mínimo, 
uma luta permanente

O salário mínimo, como objeto de estudo, é constitutivo da história 
do DIEESE. Desde a fundação da entidade, em meados dos anos 1950, este 
tema é permanente na agenda de trabalho do Departamento.  

Mensalmente, desde os anos 1960, o DIEESE realiza a pesquisa 
nacional da cesta básica, que acompanha os preços de um conjunto de pro-
dutos definidos pelo governo, em 1938, como base para a definição do valor 
nominal do salário mínimo, em 1940. Utilizando os dados da pesquisa, o 
Departamento começou a determinar também o salário mínimo necessário, 
ou quanto deveria ser o valor do salário mínimo – com base na definição legal 
- para fazer frente aos gastos de uma família trabalhadora de quatro pessoas 
(dois adultos e duas crianças). 

Também são diversos os estudos especiais e as notas técnicas que 
serviram de base para a ação sindical durante as campanhas pela recuperação 
do salário mínimo. Estes estudos e o conjunto de indicadores mensais denun-
ciando a depreciação do valor real do salário mínimo apresentam significati-
va importância para o debate público nacional devido à capacidade que tive-
ram, e têm, de revelar o abandono histórico do salário mínimo pelas políticas 
econômicas oficiais. A produção técnica do DIEESE sobre o tema represen-
tou assim uma espécie de bandeira permanente na luta em defesa da impor-
tância do salário mínimo. Todo o material elaborado sempre procurou resga-
tar o salário mínimo como instrumento de política distributiva e de expansão 
produtiva do mercado interno, que, consequentemente amplia a “escala de 
produção” da economia, influindo positivamente sobre a própria capacidade 
do país para competir internacionalmente.
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Este livro não tratará especificamente da produção do DIEESE1 em 
relação ao salário mínimo, ainda que ela seja utilizada como referência em 
várias partes do estudo. A abordagem escolhida apresenta uma perspectiva 
mais contemporânea, referenciada particularmente no debate das últimas 
duas décadas, quando o tema foi alvo de intensa polêmica e de disputa polí-
tica na sociedade brasileira.

Foi nos últimos 20 anos que o salário mínimo experimentou histori-
camente o menor valor real, apesar de reafirmado constitucionalmente, em 
1988. Nesse período, na visão de alguns autores, o salário mínimo se trans-
formou numa espécie de vilão da economia brasileira ao ser responsabilizado 
pelo crescimento do desemprego e da informalidade, pela crise fiscal do 
Estado, por provocar inflação, entre outros aspectos. Na verdade, todos os 
institutos de regulação e de proteção do trabalho foram fortemente atacados, 
especialmente nos anos 1990. Seus defensores foram tratados como analistas 
“jurássicos”, por não fazer coro com as interpretações de corte neoliberal.

Entretanto, foi também nesse período, sobretudo a partir de meados da 
década atual, que o salário mínimo começou a ter seu valor recuperado, resul-
tado da campanha nacional pela valorização do salário mínimo, desenvolvida 
por um movimento unitário das Centrais Sindicais brasileiras com o objetivo 
de estabelecer uma política permanente de recuperação do SM.

Iniciada com a 1ª Marcha pelo Salário Mínimo, realizada em Brasília, 
em dezembro de 2004, a movimentação conseguiu primeiro elevar2 o valor do 
mínimo em 8,23% em termos reais (de R$ 260 passou para R$ 300, em maio 
de 2005). O documento entregue pelos presidentes das Centrais Sindicais ao 
presidente da República ressaltava que:

“... Porém, tão ou mais importante, é a elaboração de uma política de 
recuperação permanente, de longo prazo, para o salário mínimo. 
Acreditamos que para chegar a ela, o Senhor Presidente deveria 
constituir, por meio de lei, uma Comissão Quadripartite do Salário 
Mínimo, formada por Executivo, Legislativo, Centrais Sindicais e 
Empresariado, que teria como função elaborar, até o início de abril 
de 2005, a política de recuperação do salário mínimo de longo prazo. 
A intenção é que esta política seja lançada por Vossa Excelência no 
dia 1º de Maio.

1. A análise histórica da produção do DIEESE sobre o tema ainda está por ser feita, tornando-se um desafio institucional 
e acadêmico. Parte significativa dessa produção foi recentemente recuperada e organizada por meio de apoio da FINEP.
2. Deve-se lembrar que, em 2003 e 2004, o aumento real foi de 1,23% e 1,19%, respectivamente.
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Esta Comissão discutiria itens como o salário mínimo necessário; a 
relação entre salário mínimo e o crescimento do PIB; o fator adicional 
a ser aplicado sobre o salário mínimo para a sua recuperação; meca-
nismos para equacionar o impacto dos reajustes do salário mínimo 
sobre a Previdência e os orçamentos de Prefeituras e Estados.
Nossas palavras finais são de esperança. De que seu governo não 
passe sem deixar um nítido e histórico legado em relação ao salá-
rio mínimo.” 

Em 2005, a continuidade da campanha foi marcada pela instituição 
da Comissão Quadripartite do Salário Mínimo. O objetivo era discutir e es-
tabelecer a política de valorização permanente do salário mínimo.  A comis-
são foi composta por representantes do governo (ministérios do Planejamen-
to, Previdência Social, Fazenda, Desenvolvimento Social, Casa Civil, Secre-
taria de Relações Institucionais da República, secretaria geral da Presidência 
da República). Os trabalhadores da ativa foram representados pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação Geral dos Trabalhadores 
(CGT), Força Sindical, Social Democracia Sindical, Central Autônomas dos 
Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). Já os 
aposentados e pensionistas foram representados pela Confederação Brasilei-
ra de Aposentados e Pensionistas (Cobap), Sindicato Nacional dos Aposen-
tados, Federação dos Aposentados e Pensionistas de São Paulo (Fapesp), 
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos (Anapi). Por 
parte dos empregadores estavam a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação 
Nacional do Comércio, Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).3 

O ano de 2005 terminou com a realização, pelas Centrais Sindicais, 
da 2ª Marcha pelo Salário Mínimo4. Como resultado, em 24 de janeiro de 
2006, foi assinado, pelas seis Centrais e por seis Ministros da República, um 
Protocolo de Intenções. Este documento definiu o envio ao Congresso Na-
cional da proposta de reajuste do salário mínimo, a partir de abril de 2006, 
para R$ 350,00. Com respeito à definição de uma política para recuperação 

3. Foram convidados também para participar da comissão o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o Fórum 
Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municí-
pios, a Associação Brasileira de Municípios, o Conselho Nacional de Secretários de Administração e o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo.
4. Estas Marchas têm acontecido ao final de cada ano. A sexta versão ocorreu em novembro de 2009. Além do tema do 
salário mínimo, da correção da tabela do imposto de renda, as mobilizações conjuntas têm incorporado outros temas 
importantes da agenda sindical.

Capítulo 1 - Introdução
Salário mínimo, uma luta permanente
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do piso nacional, o protocolo assegurou a retomada das atividades da Comis-
são Quadripartite para o fortalecimento do salário mínimo, como constava do 
Decreto de 20 de Abril de 2005.

Ainda no final de 2006, as centrais sindicais encaminharam ao go-
verno Federal propostas para o Salário Mínimo 2007. As negociações de 
então não apenas resultaram em revisão do valor para R$ 380,00, a partir de 
1º de abril de 2007, mas permitiram o estabelecimento de uma política per-
manente de valorização do salário mínimo. 

Como critério de reajuste, a política desenhada definiu o repasse da 
inflação do período entre as correções e o aumento real pela variação do 
Produto Interno Bruto (PIB), com defasagem de dois anos. Além disso, pas-
sou a antecipar em um mês a data-base de correção do salário mínimo, anual-
mente, até ser fixada em janeiro. Desta forma, as regras a serem aplicadas até 
2011 ficaram as seguintes:

 Em 2008, reajuste pela inflação do período mais variação do PIB 
de 2006, em março
 Em 2009, reajuste pela inflação do período mais variação do PIB 

de 2007, em fevereiro
 Em 2010, reajuste pela inflação do período mais variação do PIB 

de 2008, em janeiro
Os resultados da aplicação das regras estabelecidas nas negociações e 

pela política de valorização do salário mínimo, também negociada pelas Cen-
trais Sindicais e o governo federal, podem ser vistos na Tabela 1e no Gráfico 1. 
Entre 2003 e 2010, o aumento real do salário mínimo foi de 53,67%.  A quase 
totalidade deste aumento real (51,25pp) foi conquistada após a movimentação 
das Centrais - nos dois primeiros anos o aumento foi  ínfimo.

 

 

TABELA 1
Reajuste do Salário mínimo - 2003-2010

Período

Abril de 2002 200,00 --- --- ---
Abril de 2003 240,00 20,0 18,54 1,23
Maio de 2004 260,00 8,33 7,06 1,19
Maio de 2005 300,00 15,38 6,61 8,23
Abril de 2006 350,00 16,67 3,21 13,04
Abril de 2007 380,00 8,57 3,30 5,10
Março de 2008 415,00 9,21 4,98 4,03
Fevereiro de 2009 465,00 12,05 5,92 5,79
Janeiro de 2010 510,00 9,68 3,45 6,02
Total período --- 155,00 65,93 53,67

Elaboração: DIEESE

Aumento real 
(em %)

INPC 
(em %)

Reajuste nominal
(em %)

Salário mínimo
(em R$)
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Os resultados apresentados até agora pela política de valorização do salário 
mínimo recolocam o valor real do salário mínimo aos mesmos níveis de 
1986, conforme expressa o Gráfico 1.

A política de valorização do salário mínimo até aqui praticada pode 
ser considerada alentadora, mas não se deve esquecer que a previsão é que 
ela continue em vigor até 2023, para que o valor desta remuneração seja real-
mente capaz de fazer frente aos gastos de uma família trabalhadora. Portanto, 
torna-se imperativo transformá-la em lei, conforme projeto formulado com 
base na negociação estabelecida com as Centrais Sindicais e enviado ao 
Congresso Nacional pela presidência da República.

 
 

GRáfICo 1

Salário Mínimo Real Médio Anual de 01/01/2010 (em R$)

Fonte: DIEESE

19
87

19
86

19
89

19
88

19
91

19
90

19
93

19
92

19
95

19
94

19
97

19
96

19
99

19
98

20
01

20
00

20
03

20
02

20
05

20
04

20
08

20
07

20
06

20
10

20
09

51
7,

22

36
9,

05

38
4,

10

40
9,

11

29
8,

74

30
8,

98

26
9,

50

29
9,

15

25
5,

35

24
9,

56

25
3,

41

25
7,

44

26
9,

51

27
1,

66

27
9,

16

30
2,

17

30
9,

26

31
2,

02

32
4,

09

34
8,

17 40
2,

77

42
4,

94

43
4,

96

46
8,

91 51
0,

00

Capítulo 1 - Introdução
Salário mínimo, uma luta permanente



18

Salário mínimo - Instrumento de combate à desigualdade



19

A) o ConCEITo

Levando-se em conta a concepção internacional, o salário mínimo 
(SM) constitui o menor valor monetário que, por força de lei ou de contrata-
ção coletiva, pode ser pago aos trabalhadores em determinada região e perío-
do. Em alguns países, é instituído por lei, enquanto em outros é determinado 
por diálogo tripartite (com negociação entre representantes dos trabalhadores, 
dos empregadores e do governo) ou por contratação coletiva (com negocia-
ção entre representantes de trabalhadores e de empresas)1. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) define SM como o salário que constitui o 
piso para a estrutura salarial e é destinado a proteger os trabalhadores inseri-
dos na base da distribuição salarial (ILO, 2008, p. 342). 

A concepção usual de SM articula a referência a certo padrão de 
sobrevivência, identificado como mínimo em determinada sociedade, com o 
intuito de resguardar o rendimento laboral dos trabalhadores mais vulneráveis 
no mercado de trabalho e, por conseguinte, suas condições de vida. O SM 
significa, portanto, a interveniência de uma dimensão ética ou moral na 
formação dos preços (por meio da introdução de um limite ao preço da força 
de trabalho), uma vez que se baseia em critérios políticos de atribuição do 
valor do trabalho e das condições razoáveis de vida em determinada socieda-
de (MEDEIROS, 2005). Tal patamar “mínimo” de sobrevivência pode ser 
estabelecido em relação aos padrões médios exibidos em determinada socie-
dade num dado momento ou, em termos absolutos, com referência às neces-
sidades vitais. Frequentemente, os marcos legais estendem o objetivo de 

Capítulo 2
o que é e para que serve 
o salário mínimo

1. Ver, no Capítulo 3 deste livro, uma breve exposição sobre o SM em diversos países do mundo.
2. ILO – a sigla em inglês para OIT – refere-se a International Labour Organization.
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garantia de condições mínimas de vida, que preside a definição do SM, à 
família da pessoa trabalhadora.

A introdução à Convenção nº 131 da OIT, de 1970, “relativa à fixação 
dos salários mínimos, designadamente no que respeita aos países em vias de 
desenvolvimento”, aponta que o SM visa instituir uma proteção aos grupos 
assalariados desfavorecidos contra os salários excessivamente baixos, respei-
tadas as condições econômicas dos países. No artigo terceiro, a convenção é 
mais explícita:

ARTIGO 3
Os elementos a tomar em consideração para determinar o nível dos 
salários mínimos deverão, da maneira possível e apropriada, tendo 
em conta a prática e as condições nacionais, abranger:
a) As necessidades dos trabalhadores e das respectivas famílias, 
tendo em atenção o nível geral dos salários no país, o custo de vida, 
as prestações de segurança social e os níveis de vida comparados de 
outros grupos sociais;
b) Os fatores de ordem econômica, abrangendo as exigências do 
desenvolvimento econômico, a produtividade e o interesse que há 
em atingir e em manter um alto nível de emprego. (OIT, 1970a, 
tradução nossa).

A Recomendação nº 135, que versa sobre a fixação de salários míni-
mos e acompanha a Convenção nº 131, explicita o objetivo do SM.

I. Objetivo da fixação de salários mínimos
1. A fixação de salários mínimos deveria constituir um elemento de 
toda a política estabelecida para eliminar a pobreza e assegurar a satis-
fação das necessidades de todos os trabalhadores e de suas famílias.
2. O objetivo fundamental da fixação de salários mínimos deveria ser 
proporcionar aos assalariados a necessária proteção social com rela-
ção aos níveis mínimos permissíveis de salários. (OIT, 1970b, tradu-
ção nossa).

A mesma Recomendação especifica ainda mais as referências para a 
fixação de salários mínimos.

II Critérios para a determinação do nível de salários mínimos
3. Para a determinação do nível dos salários mínimos, dever-se-ia ter 
em conta, em particular, os seguintes critérios:
a) as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias;
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b) o nível geral de salários no país;
c) o custo de vida e suas variações;
d) as prestações da Seguridade Social;
e) o nível de vida relativo de outros grupos sociais;
f) os fatores econômicos, inclusive os requerimentos de desenvolvi-
mento econômico, a produtividade e a conveniência de alcançar e 
manter um alto nível de emprego. (OIT, 1970b, tradução nossa).

As Convenções da OIT, assim como outras iniciativas e orientações 
dela emanadas, são discutidas e aprovadas, em consenso, por representan-
tes de trabalhadores, empregadores e governos. Esse caráter tripartite e 
consensual das deliberações da OIT e o escopo internacional de abrangên-
cia de suas Convenções (ou seja, a intenção de que elas venham a orientar 
políticas e ações para espaços nacionais ou infranacionais tão distintos) 
fazem com que suas diretrizes primem por estimular, nos âmbitos nacio-
nais, as negociações entre os atores políticos e por buscar uma abordagem 
equilibrada das questões em foco.

No caso do SM não é diferente. Nas disposições dos documentos 
da OIT referentes à determinação do valor do SM tende a prevalecer a referên-
cia às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e de suas famílias, ainda 
que sejam ressalvadas condições econômicas que viabilizem e sustentem o 
nível especificado para o valor do SM3. Também a Carta Social Europeia, re-
vista em 1996, ainda que sem indicar o estabelecimento de um SM legal, 
consubstancia o princípio da remuneração como garantidora de um nível de 
vida razoável.

Todos os trabalhadores têm direito a uma remuneração justa que lhes 
assegure, assim como às suas famílias, um nível de vida satisfatório (CARTA 
SOCIAL EUROPEIA, revista4).

O critério de atendimento das necessidades básicas está presente 
na instituição do SM no Brasil desde suas origens, na Constituição de 1934 
e suas regulamentações, embora, nessas normas legais originárias, o SM te-
nha sido proposto para atender apenas a algumas das necessidades do traba-
lhador e tenham sido desconsideradas todas aquelas de sua família5. A Cons-
tituição de 1946 passou a considerar que o SM deveria fazer frente, também, 

3. A Convenção nº 131 da OIT também indica a necessidade de adoção de: métodos adequados de reajustes periódicos 
do SM; consultas às entidades representativas de empregadores e trabalhadores na definição do valor do SM; e medidas 
que garantam a aplicação de fato do SM, tais como mecanismos de inspeção. Para mais detalhes sobre a Convenção nº 
131, ver o Capítulo 5 deste livro.
4. Disponível em http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Portuguese.pdf, aces-
sado em 15 de junho de 2009.
5. Ver, no Capítulo 5 deste livro, um histórico da evolução dos preceitos constitucionais e legais do SM no Brasil.

Capítulo 2
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às despesas da família da pessoa trabalhadora, princípio reafirmado nas cons-
tituições subsequentes. Mas apenas a Constituição brasileira de 1988 incluiu, 
de modo explícito no texto legal, uma estrutura mais completa de gastos a ser 
arcada pelo SM.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim... (BRASIL, 1988).

Assim, em todos os lugares em que vigora, a principal função do SM 
é fixar o patamar mínimo legal para remuneração do trabalho em determinada 
sociedade. Ou seja, a função primordial do SM é proteger os trabalhadores que 
estão na base da hierarquia salarial de determinado país ou região. E nisso 
consiste sua razão de ser. A função de proteção aos trabalhadores da base, po-
rém, não esgota o papel do SM na economia e sociedade de um país.

B) funçõES do SM no BRASIL

b.1) Proteção aos “perdedores da barganha salarial”

Também no Brasil, o SM visa, principalmente, proteger as categorias 
de trabalhadores mais vulneráveis no mercado de trabalho, além de estabele-
cer parâmetros mínimos para os beneficiários da Seguridade Social. Estudo 
de um técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (SOA-
RES, 2002), depois de analisar, para o período do início dos anos 2000, a 
incidência do SM entre os trabalhadores segundo algumas características, 
conclui que o “salário mínimo parece ser um instrumento eficaz para proteger 
os trabalhadores que são os perdedores da barganha salarial.”

(...) a incidência do salário mínimo é maior entre mulheres, trabalha-
dores sem carteira, trabalhadores que vivem no Nordeste, cônjuges 
e filhos, pessoas com pouca instrução (0-3 anos de escola), jovens, 
trabalhadores no setor agrícola, trabalhadores domésticos, negros e 
pessoas nos primeiros três décimos da renda domiciliar per capita 
(especialmente o segundo e o terceiro). Em outras palavras, o salário 
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mínimo tem maior incidência justamente entre os trabalhadores cuja 
inserção no mercado de trabalho se faz de modo mais frágil. Os 
gráficos sugerem que existem muitos indivíduos que estão trabalhan-
do, e, portanto, cujos empregos não foram inviabilizados pelo salário 
mínimo, mas seus rendimentos são elevados pela existência do mí-
nimo. Nesse sentido, o salário mínimo parece ser um instrumento 
eficaz para proteger os trabalhadores que são os perdedores na bar-
ganha salarial. (SOARES, 2002, p. 12).

b.2) Combate à pobreza

Por proteger a renda e as condições de vida dos trabalhadores mais 
vulneráveis e de suas famílias, o SM representa um instrumento de combate 
à pobreza. O SM (como piso de remuneração do trabalho contratado), obvia-
mente, não pode alcançar e, portanto, proteger da pobreza os trabalhadores 
que se encontram desempregados ou fora da esfera do trabalho em moldes 
capitalistas (como os que trabalham para o próprio consumo ou sem remu-
neração, por exemplo) ou não cobertos pela proteção institucional do SM6. 
Para a garantia de padrões mínimos de vida decente desses trabalhadores e 
suas famílias, são necessários outros instrumentos e medidas, sejam das po-
líticas assistenciais ou das políticas de mercado de trabalho (como seguro 
desemprego, frentes de trabalho ou bolsas de qualificação). Nos casos de 
burla à lei, que ocorrem, por exemplo, no assalariamento com rendimentos 
inferiores ao SM ou no disfarce do emprego pela contratação de trabalhado-
res pretensamente autônomos, fazem-se necessárias medidas de fiscalização 
e estabelecimento de sanções.

b.3) Enfrentamento da desigualdade salarial 
segundo atributos pessoais

O SM protege e alcança os trabalhadores mais vulneráveis no mer-
cado de trabalho. Por isso, exerce um papel importante na promoção da 
equalização das condições de remuneração entre mulheres e homens, uma 
vez que as trabalhadoras se concentram relativamente mais em ocupações 
pouco valorizadas. No emprego doméstico, ocupação predominantemente 
feminina, o salário mínimo assume importância ainda maior. Esse mesmo 
efeito se produz para os trabalhadores negros, de ambos os sexos.

6. Para os argumentos de autores que duvidam da capacidade do SM em ser instrumento de combate à pobreza, ver o 
Capítulo 4 deste livro. Para uma investigação acerca dos ocupados que recebem menos de 1 SM no Brasil em 2008, ver 
Capítulo 8 deste livro.

Capítulo 2
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b.4) Baliza dos salários de ingresso no 
mercado de trabalho

O SM funciona também como balizador do salário de ingresso no 
mercado de trabalho, sendo, portanto, a remuneração mais comum entre os 
jovens. Ainda que nem sempre os trabalhadores admitidos numa determi-
nada categoria profissional sejam inexperientes do ponto de vista laboral, a 
proximidade entre os valores dos pisos das categorias e o SM indica a in-
fluência do salário mínimo na fixação da remuneração para ingresso em 
algumas ocupações7.

b.5) Referência para os baixos rendimentos do 
trabalho em geral (de assalariados e outros 
segmentos de trabalhadores)

A evolução do SM exerce ainda três importantes funções na definição 
dos rendimentos dos trabalhadores de menor remuneração: a) o efeito farol, 
que consiste na associação de remunerações de trabalhadores com menor qua-
lificação, inclusive os de fora do setor formal, à evolução do salário mínimo 
(SOUZA, BALTAR, 1979); b) o efeito arrasto, que corresponde ao reajuste 
automático dos salários situados entre o velho e o novo valor do salário mínimo; 
e c) o efeito numerário, que se observa quando existe uma vinculação – formal 
ou informal – de remunerações superiores ao valor do salário mínimo. Ressal-
te-se que o efeito farol parece incidir de modo muito mais intenso e direto sobre 
os rendimentos dos assalariados sem carteira do que sobre os rendimentos dos 
trabalhadores autônomos (DIAS, 2008), o que não quer dizer que o SM não 
funcione como sinalizador, para os autônomos, de um rendimento mínimo, 
capaz de ser obtido caso se tornem empregados.

b.6) Organização da escala de remunerações

O SM organiza a escala de remunerações no mercado de trabalho, 
ao fazer com que a funções semelhantes, ligadas às ocupações de base, sejam 
pagos salários de mesmo valor. Além desse efeito equalizador na base, o SM 
orienta a formação da hierarquia de remunerações segundo a estrutura ocu-
pacional (CACCIAMALI, 2005).

Como consequência dessa função equalizadora (da base) e hierarqui-
zadora (da estrutura), o SM constitui instrumento de diminuição (ou, alterna-

7. Para a relação entre os pisos de diversas categorias e o SM, conforme compilado pelo DIEESE, ver Capítulo 9 deste livro.
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tivamente, de alargamento) da amplitude salarial. Ou seja, baixos valores 
reais de SM estão associados à elevação da dispersão salarial; e valores reais 
mais altos de SM se associam a uma redução do “leque salarial” (HOFF-
MANN, 1972; BACHA, 19788). Dessa maneira, ainda que a desigualdade 
de renda não se restrinja à desigualdade entre os rendimentos do trabalho e 
seja determinada, em larga medida, pela concentração das rendas do capital, 
a elevação real do SM tende a contribuir para a melhoria da distribuição de 
renda no país.

b.7) Inibição da rotatividade

Ainda como consequência da função equalizadora nos salários de 
base, o SM pode atuar como desestimulador da rotatividade de trabalhadores, 
o que parece ter ocorrido no período recente, como resultante do processo de 
elevação do valor real do SM9. Por conta dos custos mais baixos de admissão 
e capacitação para o posto de trabalho, os trabalhadores menos qualificados 
são mais sujeitos à rotatividade, entendida aqui como a demissão de um tra-
balhador pela empresa e a contratação de outro para o mesmo posto. Na 
medida em que, muitas vezes, as empresas pretendem, com essa substituição, 
reduzir o gasto com a folha de pagamentos, trocando um trabalhador que tem 
um salário maior por outro com salário menor, a elevação do salário de base, 
que alcança mais os trabalhadores menos qualificados, aproxima os valores 
dos rendimentos dos já empregados em relação aos dos seus possíveis subs-
titutos, desestimulando essa movimentação de pessoal.

b.8) Equalização e dinamização regional

Também do ponto de vista das diferenças entre as regiões do país, o 
SM exerce um papel equalizador. O processo de valorização do salário de piso 
estimula o circuito econômico de áreas que contam com grande número de 
indivíduos que dependem do SM (seja como rendimento do trabalho ou trans-
ferência de renda da Previdência ou Assistência Social). Junto com outras 
medidas de estímulo à dinamização econômica desses mercados, a elevação do 
SM pode impulsionar não só o nível de bem-estar das populações aí residentes, 
mas também o crescimento e a diversificação da economia local.

8. Esses dois artigos se inserem no grande debate teórico (e político) da década de 1970 sobre as causas da piora da 
distribuição de renda no Brasil a partir da década de 1960, apontando que a combinação de um salário mínimo deprimi-
do com o fortalecimento de camadas sociais ligadas à administração das grandes empresas fez ampliar o leque salarial, 
com a consequente piora na distribuição de renda.
9. Além da elevação do valor real do SM, o aquecimento do mercado de trabalho pode ter colaborado para diminuir a 
diferença de rendimentos entre admitidos e desligados entre os empregados celetistas.

Capítulo 2
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b.9) Instituição de piso para os benefícios 
da Seguridade Social

Também para o seguro desemprego, o SM estabelece o piso. A Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro Desem-
prego e o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
determina que o menor valor pago a título de seguro desemprego deve cor-
responder ao mínimo. Pelos dados do Anuário do Sistema Público de Empre-
go, Trabalho e Renda (DIEESE, 2008, p. 5910), em 2007, no total do Brasil, 
o valor médio da primeira parcela recebida do seguro foi de R$ 484,00, valor 
menos de 30% superior ao SM que vigorou a partir de abril de 2007, equiva-
lente a R$ 380,00. Isso mostra a importância do SM também para determi-
nação da proteção pecuniária aos desempregados que conseguem acessar o 
seguro desemprego.

Uma vez que deve corresponder ao menor valor necessário para 
sobrevivência de uma família, o SM se constituiu como referência importan-
te para fixação dos valores dos benefícios do Sistema de Seguridade Social 
brasileiro, especialmente a partir da Constituição de 1988. Ou seja, dado que 
a Constituição estabelece o SM como valor mínimo necessário para manu-
tenção de uma família, seria um contrassenso que não o determinasse também 
como piso dos benefícios previdenciários e assistenciais. Os valores transfe-
ridos pelo Programa Bolsa Família, entretanto, não guardam relação com o 
valor do SM.

Em relação à Previdência Social, conforme preceito constitucional, 
o SM constitui o piso de benefícios previdenciários. No final de 2007, segun-
do o Anuário Estatístico da Previdência Social, 13,4 milhões de beneficiários 
recebiam o valor de 1 SM da Previdência (MPS, 2008). Do conjunto de be-
nefícios da Previdência em 2007 (22 milhões), 60,9% correspondiam a 1 SM. 
Entre os rurais (7,5 milhões de benefícios emitidos), 98,6% dos benefícios 
eram de 1 SM e entre os urbanos (14,5 milhões), 41,5%.

Quanto à Assistência Social, os benefícios de prestação continuada 
(BPC) também são fixados em 1 SM. O BPC destina-se a dois segmentos 
populacionais específicos: pessoas portadoras de deficiência incapacitante 
para a vida autônoma e o trabalho e idosos com 65 anos ou mais. No entanto, 
a condição para ambos é que comprovem não possuir meios próprios ou fa-
miliares capazes de prover a própria manutenção. A insuficiência de recursos 
para manutenção dos idosos e portadores de deficiência fica caracterizada 
com base numa renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do SM, parâ-

10. Ver Tabela 20 do Anuário do SPTEER 2008, em DIEESE (2008).
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metro estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 
8.742, de 199311). 

Em setembro de 2009, existiam 17,9 milhões de benefícios da 
Seguridade Social no valor de 1 SM, sendo aproximadamente 14,5 milhões 
da Previdência; 3,1 milhões de Amparo Assistencial – LOAS (1,57 milhão 
para pessoas com deficiência e 1,51 milhão para idosos); e 0,3 milhão de 
rendas e pensões vitalícias, benefícios em extinção, e substituídos pela 
LOAS (MPS, 2009).

C) o SM CoMo InSTITuTo do MERCAdo 
dE TRABALho E CoMo InSTRuMEnTo dE 
dESEnvoLvIMEnTo SoCIoEConôMICo

Em que pese o papel que possui nas políticas sociais, o SM deve ser 
visto como parte de um conjunto de institutos que regulam o mercado e as 
condições de trabalho de um determinado país ou região. Pode-se entender 
os institutos do mercado de trabalho como os componentes do arcabouço de 
regras, práticas e políticas (sejam elas escritas ou não, formais ou informais) 
que influenciam as condições do exercício laboral e o funcionamento do 
mercado de trabalho (BERG, KUCERA, 2008, apud ILO, 2008, p. 33). 
Entre esses institutos estão aquelas normas que, entre outros aspectos, regu-
lam a duração do trabalho (que incluem as definições de jornada, descanso 
semanal, férias e feriados etc.), as condições do exercício do trabalho (em 
condições perigosas ou insalubres, durante o período noturno, em turnos etc.), 
os limites de entrada e saída da vida economicamente ativa (idade mínima 
para trabalhar e idades ou condições de aposentadoria), as condições para 
contratação e demissão, o direito à organização sindical, a negociação cole-
tiva, as greves, as formas de resolução de conflito (incluindo a possibilidade 
de intervenção do Estado), além da remuneração (que, além do SM, determi-
nam o pagamento de adicionais e de benefícios indiretos).

O salário mínimo é um importante instrumento de regulação do 
mercado de trabalho. Atua como limite à superexploração e como freio à 
utilização da rotatividade do trabalho por parte dos empregadores, como 
forma de reduzir salários. Ademais, devido a seu papel de equalização dos 
salários de base e de suporte à hierarquia salarial, o SM constitui um instru-
mento poderoso para, em combinação com outros instrumentos, estimular a 
desconcentração de renda e a maior equidade entre mulheres e homens, ne-
gros e não negros no mercado de trabalho, e entre as regiões do país. 

11. Em relação aos idosos, o limite etário mínimo para acesso ao benefício de prestação continuada previsto na LOAS, 
de 70 anos, foi revisto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) e fixado em 65 anos.

Capítulo 2
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O SM pode ser visto também como instrumento de política macro-
econômica (CACCIAMALI, 2005), ainda que, na história brasileira, desde 
meados da década de 1960, tenha sido utilizado num sentido prejudicial aos 
trabalhadores de menores rendimentos e a um projeto mais civilizado de 
sociedade. Devido ao seu impacto sobre a estrutura e a massa das remune-
rações no país, o SM foi utilizado em diversos momentos históricos, parti-
cularmente em contextos de combate à inflação por meio de arrocho da 
demanda, como um instrumento para restringir o poder de compra (dos 
trabalhadores) no mercado consumidor interno. Ademais, muito se argu-
mentou e argumenta sobre os efeitos inflacionários de reajustes do SM. Para 
a OIT (ILO, 2008, p. 50), se é verdade que a variação do SM pode afetar a 
inflação, esse impacto, por outro lado, tende a ser modesto e o medo de que 
reajustes do mínimo disparem uma alta generalizada de preços constitui, 
com frequência, exagero.

Dessa crença na contenção do SM para debelar a inflação e das 
medidas políticas nela baseadas resultou uma redução expressiva do poder 
de compra do SM ao longo da história e o aprofundamento, em momentos 
específicos, ou persistência, em outros contextos, das acentuadas desigual-
dades de renda e de rendimentos do trabalho no Brasil. O SM pode ser um 
instrumento de política econômica com outro sentido. Isto é, ele pode ser 
apropriado para projetos de desenvolvimento socioeconômicos mais igua-
litários e equalizadores. Propor e viabilizar outro padrão socioeconômico 
para o país, exige: 

(...) colocar a política do salário mínimo como parte do projeto de 
desenvolvimento nacional, de uma economia capaz de competir 
internacionalmente, porque assentada num vigoroso mercado in-
terno de consumo, num amplo mercado de trabalho demandante de 
mão de obra e com uma estratégia de desenvolvimento capaz de 
colocar o crescimento a serviço do combate à desigualdade. (LU-
CIO, 2005, p. 178).

Para Dedecca (2005, p. 199), “(...) a manutenção de um salário mínimo 
desvalorizado tem permitido referendar padrão produtivo fundado nos baixos 
salários e na baixa produtividade da mão de obra.” Conforme propõe Medeiros 
(2005), porém, no sentido inverso da usual prática histórica brasileira e na 
mesma direção já imprimida em momentos históricos pontuais (como na se-
gunda metade da década de 1950), o SM pode ser utilizado como um instru-
mento de saída da armadilha de uma economia baseada em baixos salários.
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O salário mínimo (SM) é instituto quase universal, nos termos da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT (ILO, 2008, p. 33). A despeito 
dessa “quase universalidade”, as respectivas políticas, os procedimentos, 
escopos e valores, entre outras dimensões do SM, diferenciam-se muito entre 
os países. Por isso mesmo, torna-se importante tentar apreender as diferentes 
abordagens nacionais e as referências enunciadas pela OIT para o SM.

A) oS SISTEMAS AdoTAdoS PELoS PAíSES 
 
A OIT preconiza dois princípios importantes para a elaboração de 

políticas para o SM: 
1. que ele deve ser instituído prioritariamente como  
2. piso decente para a remuneração do trabalho; e 
3. que os atores sociais sejam envolvidos na construção e no 
    monitoramento da política de SM e na definição de valor 
    desta remuneração.  
 
A OIT caracteriza-se por ser a única entidade do Sistema ONU de 

caráter tripartite. Ou seja, nela estão presentes e deliberam representantes dos 
governos, dos trabalhadores e dos empregadores dos países a ela associados. 
Essas dimensões tripartite e internacional da Organização conferem às dire-
trizes da entidade caráter de orientação geral e de estímulo às negociações 
tripartites e à adaptação às realidades locais. No caso mais específico das 
Convenções e respectivas Recomendações da Organização, a aprovação no 
âmbito da entidade exige a construção de consensos, possibilitando-se a 
adesão voluntária dos países a cada uma dessas Convenções. Caso o país 
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decida aderir a alguma Convenção, entretanto, submete-se ao compromisso 
de implementá-la, ainda que por via nacional específica. 

Quanto ao SM no Brasil, por exemplo, a sociedade, por meio dos 
parlamentares (constituintes e atuais), das centrais sindicais e de organizações 
em defesa de populações vulneráveis, entre outras entidades, tem defendido 
a instituição e a manutenção do SM como piso dos benefícios assistenciais e 
previdenciários. A defesa dessa vinculação parece decorrer de três fatores, em 
especial: a concepção do SM como mínimo vital, prevista na Constituição; a 
tentativa de evitar a degradação do valor dos benefícios, processo experimen-
tado no período anterior à promulgação da Constituição; e a busca de com-
partilhar com aposentados, pensionistas e assistidos os ganhos econômicos 
do país. Se o motivo para a defesa pela OIT do SM como instrumento exclu-
sivo do mercado de trabalho residir no intuito de efetivar o valor do salário 
mínimo em patamar razoável, na suposição de que a vinculação do valor a 
outros fins acaba por pesar contra sua valorização, o Brasil, no período recen-
te, tem conseguido, ainda que com esforço político, garantir a elevação do 
poder aquisitivo dos trabalhadores (da ativa e dos aposentados) e beneficiá-
rios da base da estrutura de rendimentos do país. 

A OIT defende também a simplicidade do instituto do SM, isto é, deve 
ser o mais amplo possível em termos de abrangência nacional e de cobertura 
de categorias profissionais. Propõe ainda que a política de SM não deva subs-
tituir e suplantar a negociação coletiva, tomando-lhe o espaço. “Um desafio 
para os policy makers, entretanto, é desenvolver institutos para a negociação 
coletiva e para os salários mínimos que sejam complementares, antes de con-
traditórios” (ILO, 2008, p. xiii, tradução nossa). Ou seja, para a OIT, o instituto 
do SM (ou, o que ocorre em alguns países, um esquema de diversos salários 
mínimos) não deve evitar que os atores sociais negociem de modo direto as 
condições de trabalho e de remuneração (ILO, 2008, p. 33, 47 e 50).

A análise das experiências concretas dos países com o SM revela 
semelhanças e diferenciações. Uma dessas diferenças diz respeito à existência 
de apenas um valor ou de múltiplos valores para o SM, passando por uma 
gradação entre esses dois extremos. Usualmente, denomina-se “SM nacional” 
aquele que se estabelece para vigorar em todo o país e para o conjunto de 
ocupações e setores de atividade, ainda que possa haver variação por regiões 
ou algumas poucas exceções por categorias específicas de trabalhadores, a 
exemplo de domésticos ou jovens (ILO, 2008, p. 50). Dependendo do arca-
bouço legal e das regras de relações trabalhistas e federativas de cada país, 
porém, o SM também pode ser definido por ocupações (“SM ocupacional”), 
por regiões (“SM regional”) e/ou por setores de atividade (“SM por ativida-
de”). Mesmo naqueles países que contam com um “SM nacional”, muitas 
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vezes a negociação coletiva estabelece pisos para ocupações ou profissões ou 
para os seus representados na região de abrangência da ação sindical.

A partir de levantamento sobre os diversos sistemas nacionais, a OIT 
conclui que o modelo de “SM nacional” prepondera sobre o de “múltiplos sa-
lários mínimos” (Tabela 3.1, a seguir). Observe-se, contudo, que pelo menos 
alguns dos países classificados pela OIT como tendo um “SM nacional” – por 
exemplo, os EUA e o Reino Unido (ILO, 2008, p. 51) – praticam, na verdade, 
algumas variações em torno dele. Nos EUA, o “SM Federal” convive com 
“salários mínimos estaduais” e pode não cobrir trabalhadores muito jovens ou 
de pequenas empresas1 (EPI, 2008); e, no Reino Unido, o “SM nacional” não 
abrange, por exemplo, os aprendizes (com menos de 19 anos de idade), os es-
tagiários, membros das forças armadas, os presidiários que trabalham e alguns 
trabalhadores domésticos que residem no local de trabalho. 

1. Além disso, em 1994, teve início em Baltimore, nos EUA, um movimento pela fixação de pisos de remuneração mais 
elevados para trabalhadores contratados por empresas participantes de licitações de obras e serviços públicos. Em 2006, 
esse movimento, conhecido como “living wage movement” (em tradução livre, “movimento por salário vital”), havia 
implantado tais pisos no âmbito de mais de 120 esferas locais de governo nos EUA, ainda que com regras muito diferen-
ciadas (CHAPMAN, THOMPSON, 2006). Nos EUA, “living wage” também se refere ao cálculo do menor valor de rendi-
mento necessário para prover as necessidades básicas da família (EPI, 2008).
2. Parcialmente baseado em Dedecca (2005).

TABELA 3.1
Composição de países por grupos geográficos segundo definição de salário mínimo 

nacional ou por setores de atividade e/ou ocupações

Grupos de países

América Latina e Caribe 43% 57%
Ásia e Pacífico 47% 53%
África 69% 31%
Oriente Médio 100% 0%
Economias desenvolvidas e União Europeia 67% 33%
Europa Central e do Sudeste e 
Comunidade dos Estados Independentes(1) 

100% 0%

Total 60% 40%

Fonte: OIT, 2008, p. 50
Nota: 1) “Comunidade dos Estados Independentes” refere-se a um acordo entre antigos países comunistas, desmembrados da União Soviética, sendo 
composta por Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Ucrânia e Uzbequistão

SM Nacional
SM por setores de atividade 

e/ou ocupações

 Em geral, um sistema de fixação de salários mínimos fundamental-
mente prevê2: 

a) a forma e a competência para sua regulamentação; 
b) o papel dos atores socioeconômicos; 
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c) sua cobertura; 
d) os critérios e o período de correção e elevação; 
e) o período de referência; 
f) a implementação e o controle de aplicação; e 
g) em alguns casos, um sistema de monitoramento. 
 Quanto à forma e à competência para a regulamentação, o SM pode 

ser fixado em lei ou outro instrumento normativo por alguma autoridade ou 
fruto de negociações coletivas que estabelecem pisos por setor de atividade 
ou ocupação. No primeiro caso, estabelece, também, de que instância gover-
namental emana a regra, bem como o procedimento a ser adotado – se a 
partir de uma decisão meramente governamental ou se a decisão governa-
mental toma parte de uma consulta aos atores sociais. Em alguns países, a 
definição do SM é atribuição exclusiva do Estado, com combinações diferen-
tes entre prerrogativas dos poderes Executivo e Legislativo. Ser fixado em 
lei, ou seja, por meio de apreciação e aprovação pelo poder Legislativo de 
cada país, não necessariamente entra em contradição com a definição por 
parte do governo, isto é, do poder Executivo. Com frequência, o governo tem 
a iniciativa de elaborar a proposta para o valor e/ou a política do SM e enca-
minhá-la ao Parlamento, que delibera sobre tal. 

 Em diversos países, comissões compostas por membros de extração 
laboral, empresarial e governamental, com caráter de representação ou não, 
apoiam a tomada de decisão da instância deliberativa sobre o valor do SM. 
Em alguns poucos casos, o governo apenas ratifica o acordo feito entre os 
atores sociais sobre o SM, como ocorre na Grécia e na Bélgica (ILO, 2008, 
p. 48). Em outros países, como Alemanha, Suíça e Itália, os processos de 
negociação coletiva por ramo econômico (metalúrgico, financeiro, educacio-
nal etc.) estabelecem os pisos de remuneração, instituindo, portanto, “salários 
mínimos setoriais”. Para a OIT, a implantação por negociação direta tem a 
vantagem da flexibilidade e de maior adequação às situações específicas, mas, 
por outro lado, tem deixado à margem de proteção grupos de trabalhadores 
não abrangidos pela negociação coletiva, aprofundando a desigualdade. Na 
Alemanha, esse processo tem suscitado o debate sobre a oportunidade de um 
“SM nacional” (ILO, 2008, p. 48). Nos EUA, propostas originais para a lei 
que veio a instituir em 1938 o “SM Federal” (Fair Labor Standards Act 3) 
previam a formação de comissão para, depois de ouvir os interessados e 
avaliar o custo de vida, propor valores para o SM; porém, essas propostas não 
vingaram e a decisão sobre o valor do “SM Federal” passou a ser objeto de 
deliberação política no Congresso estadunidense (EPI, 2008).

3. Vale a pena tentar a tradução: Lei de Padrões Justos de Trabalho.
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Em relação à cobertura, a regulamentação do SM deve estabelecer 
quais segmentos de trabalhadores estão protegidos pela norma ou, ao contrá-
rio, quais não estão resguardados por ela. Mesmo no caso de países que esta-
belecem um “SM nacional”, muitas vezes os jovens, particularmente os 
aprendizes, e os trabalhadores domésticos não estão abrangidos pela garantia 
do SM. Por exemplo, nos EUA, alguns tipos de trabalhadores domésticos 
(como cuidadores de idosos e de crianças) não estão cobertos pela legislação 
do “SM Federal”, como lá se denomina o “SM nacional”. A OIT (2008, p. 
52) chama a atenção para os efeitos que a exclusão da cobertura do SM im-
posta aos trabalhadores domésticos traz para as mulheres trabalhadoras e para 
as desigualdades e dificuldades econômicas que elas enfrentam comparativa-
mente aos trabalhadores do sexo masculino, em função da importância do 
serviço doméstico para a ocupação econômica feminina. 

 Em diversos países, o “SM nacional” vigora, em valores integrais, 
apenas para os empregados adultos. Entre os países da União Europeia, por 
exemplo, Bélgica, Eslováquia, França, Irlanda, Malta, Países Baixos, Po-
lônia, Reino Unido e República Tcheca definem uma proporção do “SM 
nacional” entre 30% (trabalhadores com 15 anos ou menos, nos Países 
Baixos) e 94% (trabalhadores com 20 anos, na Bélgica) ou 94,6% (com 17 
anos, em Malta) como remuneração mínima legal para os trabalhadores 
jovens. Em alguns casos, o pagamento do SM parcial aos jovens está asso-
ciado ao aprendizado profissional formal ou ao tempo de experiência, além 
da idade (ver Tabelas 9 e 10 de FUNK, LESCH, 2005). Na Letônia, o pa-
gamento parcial do SM aos jovens de 15 a 18 anos decorre de uma jornada 
máxima permitida de 35 horas semanais. 

 Quanto aos critérios para correção, definem-se parâmetros que 
devem ser considerados para a fixação, correção e aumento do valor do SM, 
bem como a periodicidade em que devem ocorrer as revisões do valor. A 
escolha do indicador de inflação, além da periodicidade de reajuste, cons-
titui uma questão de grande relevância na definição dos mecanismos de 
atualização do valor do SM. É importante que o indicador reflita, do modo 
mais fidedigno possível, a evolução do custo de vida das famílias mais 
pobres, uma vez que a composição dos orçamentos (considerando os itens 
de despesas e os tipos de produtos) varia entre as famílias de faixas de 
renda diferentes – portanto, ritmos diferenciados de elevação de preços por 
categoria de despesa e produtos incidem diferentemente entre as famílias. 
Em particular, para as mais pobres, o custo com alimentação é, em geral, 
crucial na compressão do poder de compra pela inflação. Quanto à perio-
dicidade de reajuste, em muitos países não está predeterminado o momen-
to de revisão do valor do SM, mas, quando há periodicidade prevista, a 
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maioria dos países adota a revisão pelo menos anual (ver, por exemplo, o 
Quadro 1 em DEDECCA, 2005, p. 197).

O período de referência diz respeito à unidade de tempo em que o 
SM se baseia. Nos EUA e no Reino Unido, por exemplo, o SM é determina-
do em valores por hora, enquanto no Brasil o valor se ancora no mês. Outros 
países ainda fixam o SM por dia ou semana. Alguns outros determinam o SM 
por diferentes unidades de tempo simultaneamente (isto é, SM por hora e/ou 
por dia e/ou por semana e/ou por mês). Em grande medida, o período de re-
ferência do SM se insere no quadro mais geral das práticas e regulamentações 
das relações de trabalho. No Brasil, no que tange ao emprego assalariado, há 
uma tendência a se estabelecerem os itens remuneratórios em bases mensais, 
embora haja decisões judiciais permitindo o pagamento de remunerações 
mensais inferiores ao mínimo com base no valor do SM por hora, o que 
torna ainda mais difícil a concretização do preceito constitucional de garantia 
do mínimo vital. 

Por fim, em relação ao controle da aplicação, a regulamentação do SM 
deve indicar quem fiscaliza a aplicação da norma e quais penalidades podem 
ser imputadas àqueles que não a observarem. A fiscalização, a imposição de 
sanções e o controle (por órgãos estatais e pelas representações corporativas) 
garantem que o SM não se torne letra morta e ganhe vigência de fato. 

Além desses itens que devem compor o sistema de fixação do SM, 
é desejável que também se defina um sistema de monitoramento dos efeitos 
do SM na sociedade e na economia. Em alguns casos, como no Reino Unido, 
a comissão encarregada de subsidiar as deliberações da instância com atri-
buição de fixar o valor do SM realiza o acompanhamento dos efeitos do sa-
lário mínimo no contexto socioeconômico do país. 

Para avaliar as alternativas de evolução futura da política de SM e 
fundamentar as tomadas de decisão sobre ela, é preciso acompanhar seus 
efeitos sobre: 

 os trabalhadores mais diretamente afetados pelo SM (como, por 
exemplo, trabalhadores menos qualificados, mulheres, minorias étnicas, 
migrantes, trabalhadores domésticos, jovens, idosos e trabalhadores em ex-
periência ou em primeiro emprego); 

 o mercado de trabalho (considerando temas como distribuição e dife-
renciais de rendimento, trabalho autônomo, desemprego, horas trabalhadas etc.);

 o setor privado (em temas como impactos nos setores intensivos 
no emprego de trabalhadores de menor qualificação, nas pequenas empresas, 
nos preços, nos lucros e na produtividade etc.); 

 o setor público (estudando os impactos nos serviços e nas finanças 
do setor público nas diferentes esferas); e  
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 o bem-estar das famílias (investigando, por exemplo, a evolução 
da pobreza e da desigualdade e as relações de gênero). 

Talvez um dos exemplos mais expressivos desse tipo de acompa-
nhamento seja o realizado no Reino Unido, pela Low Pay Commission 
(LPC)4 e pelo governo britânico, mais especificamente pelo Department for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR)5. A LPC é composta 
por nove membros, que são indivíduos oriundos dos meios patronal, sindi-
cal de trabalhadores e acadêmico, mas sem o caráter de representação ins-
titucional. Instituída pela Lei do SM Nacional (National Minimum Wage 
Act 1998), em 2001, obteve status de comissão permanente por decreto do 
governo britânico. Sendo encarregada de aconselhar e recomendar a ele 
medidas referentes ao SM, a LPC monitora o mercado de trabalho, a co-
bertura do SM e seus efeitos no Reino Unido e produz, desde 1999, quando 
o país implantou o “SM nacional”, um ou dois relatórios por ano. A Comis-
são realiza pesquisas, projetos, consultas e visitas (aos atores sociais, à 
academia e às instituições de pesquisa), debates e análises, e, com base em 
todo esse trabalho, elabora o relatório e embasa as recomendações encami-
nhadas ao governo. Este, por sua vez, também elabora um relatório anual 
e o encaminha à LPC. Os dois relatórios são disponibilizados para acesso 
público na internet.

Com base em um levantamento feito por Dedecca (2005) para um 
conjunto de 25 países no início dos anos 2000, em relação às políticas nacio-
nais para o SM, pode-se constatar que há prevalencia de salários mínimos:

 fixados em lei;  
 unificados e de abrangência nacional;  
 direcionados aos trabalhadores ativos;  
 definidos pelos governos, a partir de uma consulta ou indicação de 

conselhos tripartites;  
 revistos com periodicidade estabelecida, normalmente, anual; e
 reajustados a partir dos critérios, isolados ou combinados de alta 

do custo de vida, evolução do PIB e evolução da produtividade do trabalho.
Além do reajuste pela alta do custo de vida e evolução do PIB e da 

produtividade, há alguns países que adotam também critérios adicionais para 
a fixação e o reajuste do valor do salário mínimo. Entre eles, vale destacar as 
necessidades dos trabalhadores e de suas famílias (critério previsto no Brasil 

4. Em tradução livre para o português, Comissão das Baixas Remunerações. Os relatórios da Comissão podem ser 
buscados na internet em http://www.lowpay.gov.uk/lowpay/rep_a_p_index.shtml (acessado em 03 de junho de 
2009).
5. Os relatórios anuais da BERR podem ser encontrados em http://www.berr.gov.uk/whatwedo/employment/pay/govern-
e vidence/index.html (acesso em 04 de junho de 2009).
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e indicado pela Carta Social Europeia6) e o nível de salários pagos e a renda 
média do país. Em Israel, este critério não só prevalece, como a previsão legal 
torna sua aplicação automática. Segundo a legislação daquele país, o salário 
mínimo deve corresponder a 47,5% dos salários médios pagos na economia 
e seu reajuste para adequação a este patamar deve ser feito uma vez ao ano 
(ILO. Minimum Wages Data Base7). 

A Coréia do Sul também adota a referência da relação com os salários 
pagos em geral, além de considerar a renda, a produtividade e o custo de vida 
do país. O valor do SM é reajustado anualmente e vem sendo aumentado de 
maneira significativa nos últimos anos. O procedimento para a alteração do 
valor também merece ser mencionado. Há um Conselho do Salário Mínimo, 
composto paritariamente por nove representantes dos trabalhadores, nove dos 
empregadores e nove personalidades independentes representativas do inte-
resse público. Esse conselho propõe ao Ministro do Trabalho o novo valor, 
que o coloca em consulta pública por 10 dias. Caso o novo valor não seja 
aceito pelo Ministro, o Conselho pode fazer prevalecer sua decisão por meio 
do apoio de dois terços de seus membros8. 

Na Espanha, segundo o artigo 27 do Estatuto dos Trabalhadores 
(Real Decreto Legislativo, de 24 de março de 19959), o valor do “salário 
mínimo interprofissional”, como se denomina oficialmente o “SM nacio-
nal” naquele país, será estabelecido pelo governo, depois de consultas às 
entidades mais representativas de empresas e de trabalhadores e deverá 
levar em conta o índice de preços ao consumidor, a produtividade média 
nacional, o incremento da participação do trabalho na renda nacional e a 
conjuntura econômica. O reajuste é anual e, dependendo da evolução da 
inflação, poderá ser semestral. Desde 2004, o governo tem adotado uma 
política de valorização do SM com vistas a alcançar a relação de 60% 
entre o SM e o salário médio vigente na Espanha, parâmetro que se julga 
adequado para atender o que preconiza a Carta Social Europeia10. Nos 
termos do Real Decreto 2128/2008 que estabelece o valor do SM espa-
nhol para 2009: 

 

6. A Carta Social Europeia, item 4, Parte 1, propõe que “Todos os trabalhadores têm direito a uma remuneração justa 
que lhes assegure, assim como às suas famílias, um nível de vida satisfatório;” (CARTA SOCIAL EUROPEIA, revista, 1996, 
disponível em http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Portuguese.pdf ; acesso 
em 15 de junho de 2009).
7. Disponível em http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/minimumwages, acesso em 13 de junho de 2009.
8. Informações retiradas da base de dados da OIT: http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/minimumwages, acesso 
em 15 de junho de 2009.
9. Disponível em http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf, acesso em 15 de junho de 2009.
10. Coincidentemente ou não, em abril de 2005, um grupo de pesquisadores da Alemanha, Suíça e França defenderam 
a instituição de uma política de SM para a Europa, destinada a alcançar, em cada país, um SM equivalente a 60% do 
salário médio nacional (FUNK, LESCH, 2005).
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En primer lugar, el incremento previsto implica la continuación de la 
estrategia que se inició en 2004 para la dignificación del salario mí-
nimo interprofesional, en el objetivo de situarlo en un 60% del sala-
rio medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. (REAL 
DECRETO 2128/2008, de 26 de diciembre11). 
 
 B) o vALoR do SALáRIo MínIMo E SuA CoBERTuRA 

Segundo dados da OIT, o valor do SM praticado no Brasil ainda é 
relativamente baixo em comparação ao de outros países e ao de seu próprio 
PIB per capita. Na Tabela 3.2, que contém informações atualizadas sobre 
estatísticas internacionais – a maioria para 2007 –, podemos comparar os 
valores convertidos pelo mecanismo da paridade de poder de compra – PPP 
(Purchasing power parity).  

O PPP é um método para medir o poder de compra relativo das 
moedas de diferentes países quanto aos mesmos bens (isto é, mercadorias 
e serviços), pretendendo compensar as diferenças de níveis de custo de vida 
entre os países, uma vez que as taxas de câmbio nem sempre (ou raramen-
te) refletem a relação entre os níveis nacionais de custo de vida. As estima-
tivas de PPP utilizam comparações de preços de itens semelhantes, mas, 
como nem sempre todos os itens se equivalem entre os países e/ou ao lon-
go do tempo, elas nem sempre refletem diferenças de custo de vida reais. 
O Banco Mundial possui um grupo técnico permanente encarregado de 
elaborar tais estimativas12. 

Em que pese o cuidado que se deve tomar com as referidas compa-
rações, uma vez que o critério utilizado para a conversão dos valores se su-
jeita a críticas e não reflete com precisão a situação relativa entre os países, 
fica evidente o patamar intermediário ou baixo em que se situa o SM no 
Brasil. Segundo o critério de PPP, para os países comparados, o valor do SM 
praticado no Brasil, em 2007, é o nono mais baixo entre os 31 países da Ta-
bela 3.2. Já na comparação do SM com o PIB per capita, o valor do Brasil é 
o oitavo pior. 

 
 

11. Disponível em http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52429-52430.pdf, acesso em 15 de junho de 2009.
12. Ver World Bank, 2008. Global Purchasing Power: Parities and Real Expenditures – 2005 International Comparison 
Program, disponível em http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/icp-final.pdf (acessado em 13 de junho 
de 2009). O Eurostat, órgão de estatística da União Europeia, calcula um indicador de Purchasing Power Standard (ou, 
em tradução livre, Padrão de Poder de Compra), em que a média dos preços da União fornece a referência de 100,00.
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TABELA 3.2
SM em paridade de poder de compra de países selecionados, relação do SM de 

outros países com o do Brasil, relação do SM com PIB per capita, 
relação do SM com salário médio em países selecionados

Em 2007 ou segundo último dado disponível

País

África do Sul 244 0,91 n.d. 29,98 n.d.
Argélia 294 1,10 2007 53,97 n.d.
Argentina 553 2,07 2006 49,92 72,90
Austrália 1.557 5,83 2007 51,53 57,16
Bélgica 1.459 5,46 2007 49,98 40,60
Bolívia 199 0,75 2007 59,60 n.d.
Brasil 267 1,00 2007 33,07 42,41
Canadá 1.146 4,29 2007 35,79 41,52
Chile 377 1,41 2005 / 2006 32,43 42,81
China 204 0,76 2005 / 2006 46,28 37,54
Colômbia 389 1,46 2007 69,41 58,96
Coréia do Sul 815 3,05 2007 39,44 28,85
Espanha 857 3,21 2007 34,26 36,29
Estados Unidos 1.014 3,80 2007 26,54 33,67
França 1.402 5,25 2007 50,84 48,29
Holanda 1.483 5,55 2003 46,39 38,28
Hungria 498 1,87 2007 31,39 33,83
Índia 113 0,42 2004 50,92 22,84
Indonésia 142 0,53 2005 / 2006 45,82 64,03
Irlanda 1.450 5,43 2007 40,41 41,61
Jordânia 234 0,88 n.d. 57,52 31,12
Líbano 341 1,28 2007 36,35 n.d.
México  202 0,76 2007 18,99 26,79
Nova Zelândia 1.252 4,69 2007 56,93 51,83
Paraguai 569 2,13 2006 152,23 94,62
Polônia 500 1,87 2005 36,77 35,25
Portugal 665 2,49 2007 36,86 34,67
Reino Unido 1.431 5,36 2006 48,88 36,25
República Tcheca 560 2,10 2007 27,71 36,80
Uruguai 219 0,82 2007 22,62 36,71
Venezuela 382 1,43 2007 37,70 62,40

Fonte: ILO (2008, p. 95-92); e ILO - Minimum Wages data base (disponível em http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/minimumwages - acessado 
em 4 de junho de 2009)
Elaboração: DIEESE

SM em $PPP 
(2007)

Relação com 
SM no Brasil 

(PPP)

Ano da 
informação

Relação 
SM/PIB 

per capita (%)

Relação SM/ 
Salário médio 

(%)
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Outra forma de estabelecer comparações entre os países, utilizando 
um método não sujeito a problemas relacionados a taxas de câmbio e poder 
aquisitivo, é observar a relação entre o salário mínimo praticado num deter-
minado país e seu salário médio. Esse indicador aponta a distância entre o 
valor fixado como piso e a média dos salários praticados na economia. 

Segundo esse procedimento, conforme a Tabela 3.2, na comparação 
com um conjunto de países, vê-se que a posição do Brasil é intermediária. 
Calculando-se uma média simples dos 31 dados da relação SM/PIB per ca-
pita e dos 27 dados da relação SM/ salário médio, constata-se que o Brasil 
está bem abaixo da média quanto a “SM/PIB per capita”, mas ligeiramente 
abaixo da relação média “SM/salário médio”.  

A Tabela 3.3 traz os valores dos salários mínimos (em moeda local e 
convertidos para o euro – vale dizer, não por paridade de poder de compra) 
de 20 países da União Europeia em 2006 e 2007. Dos 27 países da União 
Europeia, 20 possuem salários mínimos instituídos por lei. Apenas na Ale-
manha, Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia, os pisos de 
remuneração são fixados por meio de contratos coletivos. 

A Tabela 3.3 fornece uma primeira impressão sobre a amplitude dos 
valores dos salários mínimos e a diversidade de períodos de referência para 
seu pagamento nos vários países da União Europeia. 

Ajustando as diversas formas de fixação do SM desses países para 
base mensal e convertendo-os pela taxa de câmbio para euros, a amplitude 
de valores fica patente (Tabela 3.2). 

 

Capítulo 3
Salário mínimo em alguns países: regimes e valores



40

Salário mínimo - Instrumento de combate à desigualdade

TABELA 3.3
SM nacional bruto para adultos, por moeda nacional e equivalente ao euro

2006 e 2007

País

Bélgica (1)

Bulgária

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

França (2)

Grécia

Hungria

Irlanda

Letônia

Lituânia

Luxemburgo
 
(3)

Malta

Países Baixos

Polônia
Portugal
Reino Unido

República Tcheca

Romênia (4)

Período de referência 2006 2007

mensal
mensal
horário
mensal
mensal
diário

mensal
anual (14 pagamentos)

horário
mensal
horário
mensal
diário

mensal
horário
diário

semanal
mensal
horário
horário
mensal
horário
mensal
horário
mensal
semanal
diário

mensal
mensal
mensal
horário
horário
mensal
horário
mensal

€ 1.258,90
BGN 160 (€ 81,81)
SKK 43,70 (€ 1,17)

SKK 7.600 (€ 204,11)
SIT 125,052 (€ 521,99)

€ 18,03
€ 540,9

€ 7.572,60
EEK 17,80 (€ 1,14)

EEK 3.000 (€ 191,73)
€ 8,27

€ 1.254,28
€ 27,96
€ 625,97

HUF 360,00 (€ 1,36)
HUF 2,880 (€ 10,90)
HUF 14.400 (€ 54,49)
HUF 62.500 (€ 236,51)

€ 7,65
LVL 0,611 (€ 0,88)
LVL 90 (€ 129,27)
LTL 3,65 (€ 1,06)

LTL 600 (€ 173,77)
€ 8,91

€ 1.541,00
MTL 57,88 (€ 134,82)

€ 59,29
€ 1.284,60

PLN 899,10 (€ 230,78)
€ 385,90

GBP 5,35 (€ 7,85)
CZK 48,10 (€ 1,70)

CZK 7.955 (€ 280,68)
RON 2,18 (€ 0,62)

RON 370 (€ 104,94)

€ 1.283,91
BGN 180 (€ 92,03)
SKK 46,60 (€ 1,38)

SKK 8.100 (€ 239,82)
€ 538,53
€ 19,02
€ 570,6

€ 7.988,40
EEK 21,50 (€ 1,37)

EEK 3.600 (€ 230,08)
€ 8,44

€ 1.279,00
€ 29,39
€ 657,89

HUF 377,00 (€ 1,50)
HUF 3,020 (€ 12,02)
HUF 15.080 (€ 60,00)
HUF 65.500 (€ 260,59)

€ 8,65
LVL 0,815 (€ 1,15)
LVL 120 (€ 171,40)
LTL 4,19 (€ 1,21)

LTL 700 (€ 202,73)
€ 9,08

€ 1.570,28
MTL 59,63 (€ 138,90)

€ 60,78
€ 1.317,00

PLN 936,00 (€ 247,38)
€ 403,00

GBP 5,52 (€ 8,07)
CZK 48,10 (€ 1,73)

CZK 8.000 (€ 288,12)
RON 2,59 (€ 0,77)

RON 440 (€ 131,92)
Fonte: EIRO (2007)
Notas: 1) Bélgica: valores para trabalhadores com 21 anos e mais, com menos de 5 meses de emprego; 2) França: salário mensal baseado em semana 
 de trabalho de 35 horas; 3) Luxemburgo: valores para trabalhadores não qualificados (qualificados recebem 20% a mais); 4) Romênia: valores 
 para o setor privado; no setor público, SM de RON 1,95 por hora e RON 330 por mês em 2006, e RON 2,29 por hora e RON 390 por mês em 2007
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TABELA 3.4
Salários mínimos dos 20 países da união Europeia que possuem instituto legal 

de SM nacional e Turquia, em euros e em padrão de poder de compra (PPS), 
e relação entre eles

2007 - em euros e pps

País

Bulgária 92,00 1,00 206,00 1,06
Romênia (1) 121,00 1,32 194,00 1,00 
Letônia 172,00 1,87 285,00 1,47
Lituânia 203,00 2,21 358,00 1,85
Eslováquia (1) 217,00 2,36 350,00 1,80
Estônia 230,00 2,50 346,00 1,78
Polônia 246,00 2,67 387,00 1,99
Hungria 262,00 2,85 413,00 2,13
Rep. Tcheca 280,00 3,04 459,00 2,37
Turquia 330,00 3,59 473,00 2,44
Portugal (3) 470,00 5,11 548,00 2,82
Eslovênia (2) 522,00 5,67 693,00 3,57
Malta (2) (7) 585,00 6,36 797,00 4,11
Espanha (3) 666,00 7,24 714,00 3,68
Grécia 658,00 7,15 738,00 3,80
França (6) 1.280,00 13,91 1.193,00 6,15
Bélgica 1.283,00 13,95 1.208,00 6,23
Países Baixos 1.317,00 14,32 1.267,00 6,53
Reino Unido (1) (5) 1.356,00 14,74 1.212,00 6,25
Irlanda (4) 1.462,00 15,89 1.171,00 6,04
Luxemburgo 1.570,00 17,07 1.522,00 7,85

Fonte: EUROSTAT (2008)
Notas: Na comparação com a tabela anterior, os valores diferem pelos seguintes motivos:
 1) Possíveis diferenças de taxas de câmbio (da moeda nacional para euros)
 2) Valor de 2006
 3) Cálculo da média de 14 pagamentos mensais por ano
 Transformação de salários horários ou semanais em mensais: 
 4) Irlanda: 39 horas x 52 semanas x SM hora dividido por 12
 5) Reino Unido: 39,4 horas x 52 semanas x SM hora dividido por 12
 6) França: 35 horas x 52 semanas x SM hora dividido por 12
 7) Malta: 4,34 semanas x SM semanal (de 2006, neste caso)

SM mensal (em euros) SM mensal (em pps)

Valor
Relação entre 

países (menor = 1)
Valor

Relação entre 
países (menor = 1)

A relação entre o SM mensal da Bulgária para o de Luxemburgo é 
de 1 para 17. Observe-se, porém, que, quando se usam as taxas de câmbio e 
os valores em moeda (euro, neste caso), não são consideradas as diferenças 
de custo de vida. Se os salários mínimos dos países fossem calculados segun-
do o critério de PPS, isto é, caso se estimassem e considerassem as diferenças 
relativas de custo de vida, a Romênia passaria a ter o menor SM (194 PPS) e 
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Luxemburgo continuaria com o maior (1.522 PPS), mas a relação entre o 
maior e o menor cairia para 7,8. Observe-se que todas essas comparações 
consideram o valor bruto do SM, sem os descontos de impostos nem even-
tuais benefícios sociais destinados a famílias de baixa renda. 

 A análise do Gráfico 3.1, com a relação entre os valores dos salários 
mínimos nacionais na União Europeia em PPS, sugere que existem pelo 
menos três blocos de países quanto ao valor real dos respectivos mínimos: 
um primeiro, que vai da Romênia até Portugal; um segundo, com os países 
entre Eslovênia e Grécia; e o último, com os países além da França. Vale 
notar que, apesar de ter implantado o SM há relativamente pouco tempo (em 
2000), a Irlanda está no bloco de países com mais alto valor. 

 

 

 
GRáfICo 3.1

Relação entre SM dos 20 países da união Europeia que possuem instituto 
legal de SM nacional e Turquia, em euros e em padrão de poder de compra 
(pps) (com o menor valor = 1) - 2007 

Fonte: EUROSTAT (2006)
Elaboração: DIEESE
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Por outro lado, se for agregada a informação da proporção dos em-
pregados que recebem o SM, pode-se ter uma dimensão mais acurada da 
situação (Tabela 3.5). Na França e na Bulgária, entre 16% e 17% dos empre-
gados em tempo integral recebem SM mensal; essa proporção fica em torno 
de 10% a 12% na Letônia, em Luxemburgo, na Lituânia e na Romênia. Mas 
em 11 países, dos 18 para os quais se tem a informação, a proporção dos que 
ganham SM trabalhando em tempo integral não alcança 5%. 
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O percentual médio de trabalhadores de período integral na indústria 
e nos serviços que recebem SM não pode escamotear a variação da incidên-
cia do SM segundo sexo do trabalhador e ramos econômicos. Em geral, pelo 
menos na Europa, as mulheres estão mais representadas entre os trabalhado-
res que recebem SM. Em Luxemburgo, por exemplo, o percentual de traba-
lhadoras de tempo integral que auferem SM atinge aproximadamente 17%, 
enquanto a taxa para os homens fica pouco acima de 8% (TRINCZEK, 2007). 
Na perspectiva dos ramos econômicos, o varejo, os serviços pessoais, hotéis 
e restaurantes e indústrias têxteis e de confecções são identificados como 
aqueles que, na Europa pelo menos, ocupam larga proporção de trabalhado-
res de SM (FUNK, LESCH, 2005). 

Um complicador dessa análise da efetividade do SM (aqui entendida 
como o grau em que ele incide na realidade das remunerações de mercado) 
consiste no não acesso à informação estatística sobre a proporção de pessoas 
que, trabalhando em tempo parcial, recebem o SM horário. Ademais, a não 
disponibilidade da informação de quantos trabalhadores recebem até 1 SM 

TABELA 3.5
SM como proporção dos salários médios no setor industrial e de serviços e proporção 
de empregados de tempo integral que recebem SM dos 20 países da união Europeia 

que possuem instituto legal de SM nacional
2005 

País

Grécia n.d. n.d.
Bélgica n.d. n.d.
França n.d. 16,8
Bulgária 49,6 16,0
Letônia 33,6 12,0
Luxemburgo 50,7 11,0
Lituânia 38,3 10,3
Romênia 32,6 9,7
Hungria 38,2 8,0
Estônia 33,2 4,8
Portugal 40,5 4,7
Irlanda 52,0 3,3
Polônia 33,7 2,9
Eslovênia 45,6 2,8
Países Baixos 45,5 2,2
Rep. Tcheca 39,1 2,0
Reino Unido 37,0 1,8
Eslováquia 34,4 1,7
Malta 50,6 1,5
Espanha 40,4 0,8

Fonte: TRINCZEK (2007)

SM / salário médio 
de indústrias e serviços

% empregados de tempo 
integral que recebem SM

(em %)
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mensal (independente da duração do trabalho) em outros países do mundo 
dificulta a comparação com a realidade brasileira, em que a proporção dos 
que ganham até 1 SM é muito elevada13. 

 De toda forma, a dramaticidade da realidade brasileira revela-se na 
consideração conjunta de que a relação salário mínimo/salário médio alcança 
42% (Tabela 3.2) e de que, em 2008, 19,3% dos ocupados auferiram rendimen-
tos (positivos) do trabalho de até um SM (exclusive) e aproximadamente 10,5% 
recebiam exatamente um SM14. Segundo Baltar (2005), a distribuição dos 
rendimentos do trabalho em nosso país é caracterizada por enormes dispersão 
e assimetria, estando o valor médio dos rendimentos muito acima do valor 
mediano. Não se pode menosprezar o fato de que no Brasil, comparativamen-
te a outros países e em particular aos desenvolvidos, é pequena a parcela da 
renda nacional que cabe à remuneração do trabalho. Ou seja, o Brasil convive 
com dois problemas associados: uma distribuição de renda, sob a perspectiva 
funcional, muito concentrada na remuneração do capital; e uma distribuição de 
rendimentos do trabalho também concentrada. Assim, o crescimento do míni-
mo na comparação com os demais salários irá requerer e provocar também o 
aumento da participação geral dos salários na renda nacional. 

 Deixando de lado a questão dos trabalhadores em tempo parcial na 
Europa, para quase todos os países da União Europeia em que os dados estão 
disponíveis, um percentual muito baixo de trabalhadores recebe o salário 
mínimo. Portanto, embora a proporção entre o salário mínimo e o médio na 
Europa seja próxima ao mesmo indicador brasileiro, em alguns casos, e, em 
outros, significativamente mais alta, este mesmo salário mínimo é referência 
para uma pequena parcela dos trabalhadores daqueles países, em que a esma-
gadora maioria recebe salários mais elevados, enquanto, no Brasil, aproxima-
damente 30% dos ocupados recebem no máximo um SM. 

 
 C) o “REnASCIMEnTo” do SM 
 
Conforme visto no capítulo anterior, o SM constitui norma de prote-

ção ao trabalho muito difundida no mundo. Nos termos da OIT, “Salários 
mínimos são quase um instrumento universal de política (...)” (ILO, 2008, 
p. 33, grifo e tradução nossos15). Além de ser tão difundido, na visão da OIT, 

13. Para o caso do Brasil, ver o Capítulo 7 deste livro, que trata dos ocupados que recebem exatamente 1 SM, e o Ca-
pítulo 8, que investiga os ocupados que recebem menos de 1 SM.
14. Segundo dados da PNAD-IBGE de 2008. Para análise e dados dos ocupados que recebem 1 SM, ver Capítulo 7 
deste livro.
15. Algumas das exceções relevantes, para a OIT, são os países do Golfo Pérsico, como Bahrein, Arábia Saudita e Emi-
rados Árabes Unidos, que “hospedam um grande número de trabalhadores imigrantes ainda pobremente protegidos” 
(ILO, 2008, p. 34, tradução nossa).



45

no início do século XXI o SM experimentou um processo de revivescência, 
ou, nos termos da Organização, em inglês, um revival (ILO, 2008, p. 35). Esse 
revigoramento do SM pode ser constatado por alguns casos simbólicos e pelo 
fato de que, em 70% dos países que constam da base de dados da OIT, seu 
valor passou por processos de elevação real entre 2000 e 2007, com aumen-
tos ainda mais acentuados nos países em desenvolvimento (ILO, 2008).

Para a OIT, embora minoritárias, existem experiências nacionais, 
nesse período, que apontam em sentido contrário ao do fortalecimento do 
SM. Em alguns países da África, nos Países Baixos e na Geórgia, por exem-
plo, o valor do SM não tem sido reajustado, o que, devido à inflação, implica 
em perda de poder de compra. Nos EUA, o “SM nacional” permaneceu em 
US$ 5,15 por hora ao longo de 10 anos, entre setembro de 1997 e julho de 
2007, o que reduziu valor real em 23% no período; com novos valores esta-
belecidos para os meses de julho de 2007, 2008 e 2009, porém, ele alcançou 
US$ 7,25 neste ano, gerando um ligeiro aumento real de cerca de 2% sobre 
o nível de setembro de 1997 (ILO, 2008, p. 35; US DEPARTMENT OF 
LABOR, 200816). 

Na visão da OIT, talvez o exemplo que melhor simbolize o renasci-
mento do SM seja o do Reino Unido. Esse país, depois de ter desmantelado 
seu sistema de “salários mínimos por setor de atividade” na década de 1980, 
adotou, em 1999, um “salário mínimo nacional”, que vem, desde então, 
tendo aumentos reais de 3,5% em média ao ano. Adicionalmente, foram 
instituídos comitês e procedimentos que promovem o diálogo social e a pu-
blicização das discussões sobre a revisão dos valores do SM nacional. De 
acordo com a Comissão encarregada de aconselhar a política de SM do Rei-
no Unido, a implantação do “SM nacional” decorreu da constatação do 
aprofundamento da desigualdade de renda e da pobreza entre crianças naque-
le país na década de 1990 (LPC, 2006). Outro caso muito expressivo é o da 
China, que implantou o SM em 2004, também como medida para combater 
o processo de elevação da desigualdade econômica da população. Irlanda e 
África do Sul também introduziram o SM recentemente, em 2000 e 2002, 
respectivamente. Alguns outros países, como Espanha e Brasil, têm adotado 
políticas de valorização do SM (ILO, 2008, p. 35). Na Áustria e Noruega, 
onde vigoram os pisos negociados, tem sido debatida a oportunidade de 
instituir um SM “legal”. A Alemanha, além de ter implantado em 1997, por 

16. Os valores do “SM Federal”, conforme é denominado nos EUA, estão disponíveis em http://www.dol.gov/esa/
minwage/chart.htm, sítio acessado em 03 de junho de 2009. A inflação ao consumidor nos EUA para o período entre 
01 de setembro de 1997 e 31 de julho de 2007 foi calculada em 29,54%, com base na planilha do sítio do Bureau of 
Labor Statistics dos EUA, apresentada em ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt e acessada em 03 de 
junho de 2009.
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lei, um piso salarial para trabalhadores da indústria da construção, vem 
discutindo a implantação de um “SM nacional” como forma de estabelecer 
parâmetros para trabalhadores não cobertos por contratos coletivos e de 
impedir o dumping salarial (isto é, concorrência baseada exclusivamente 
em rebaixamento salarial) em alguns setores de atividade (FUNK, LES-
CH, 2005). A instituição do SM foi tema da campanha eleitoral alemã de 
2009, que terminou vencida por partidos contrários ao estabelecimento do 
“SM nacional”17. 

Tudo indica que, passada a onda das desregulamentações, inclusive 
dos balizamentos e normas do mercado de trabalho, o instituto do SM vem 
sendo resgatado como um instrumento de reversão do processo de aprofun-
damento da desigualdade de renda em diversos países do mundo. 

 
 

17. Ver, por exemplo, o jornal Folha de S. Paulo, de 14 de setembro de 2009. (Disponível em http://www1.folha.uol.com.
br/fsp/mundo/ft1409200908.htm, acesso em 17 de dezembro de 2009).
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Os argumentos dos que se opõem a determinado valor do salário 
mínimo (SM) podem ser agrupados em duas vertentes: uma, mais extrema, 
que questiona o instituto do SM em si; e outra, mais pragmática, que questio-
na os efeitos de um aumento do valor. Algumas vezes, as duas vertentes se 
confundem e certos argumentos contrários a aumentos do SM baseiam-se, na 
verdade, na oposição ao próprio instituto do SM. Neste capítulo, apresentam-
se as argumentações presentes na literatura brasileira contrárias à instituição 
do SM ou a seus incrementos, assim como alguns contra-argumentos. Não é 
objetivo aqui, porém, elaborar uma revisão bibliográfica, apontando metodo-
logia, base de dados, conclusões etc. dos principais estudos sobre SM publi-
cados no Brasil1.

Os estudos sobre os impactos do SM podem ser divididos em três 
blocos, segundo os respectivos focos: sobre a distribuição de rendimentos do 
trabalho; sobre a ocupação e as transições ocupacionais; e sobre a desigual-
dade de renda e pobreza (CORSEUIL e SERVO, 2002). A análise dos “im-
pactos puros” do SM sobre o mercado de trabalho, a pobreza e a desigualda-
de, entretanto, torna-se difícil em decorrência de questões de duas ordens. 
Antes de tudo, é difícil isolar os efeitos de outros fatores, observáveis e não-
observáveis, que podem estar afetando o comportamento de variáveis do 
mercado de trabalho ao mesmo tempo em que elevações do valor do mínimo 
o fazem. E, depois, o Brasil não dispõe de pesquisas longitudinais de fôlego 
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1. Dois artigos de pesquisadores do IPEA (e, por conseguinte, disponíveis para acesso gratuito no sítio da instituição) 
elaboram revisões bibliográficas ou sínteses para os estudos realizados no Brasil sobre o tema. Ver Ulyssea e Foguel 
(2006) e Corseuil e Servo (2002). Dias (2008) também traz uma boa revisão da literatura acerca do SM, em especial 
sobre seus impactos na distribuição dos rendimentos do trabalho.
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maior que permitam investigar as transições num prazo mais longo (ULYS-
SEA e FOGUEL, 2006). A dimensão temporal, isto é, a distinção entre os 
impactos de curto e de longo prazo, também aumenta a dificuldade da inves-
tigação (CORSEUIL e SERVO, 2002). A análise torna-se ainda mais exigen-
te em função da complexidade e da heterogeneidade do mercado de trabalho 
brasileiro, com a coexistência de diferentes formas de relações de trabalho 
(assalariados com carteira e sem carteira – empregados direta ou indiretamen-
te para quem prestam o serviço –, trabalhadores autônomos, trabalhadores 
familiares etc.), aliadas à instabilidade ocupacional (isto é, o pouco tempo em 
que as pessoas permanecem num mesmo emprego ou ocupação, e a elevada 
frequência das transições que efetuam entre ocupações e estados ocupacio-
nais – ocupado, desempregado, inativo). Mesmo com esse alto grau de difi-
culdade de abordagem da questão, é importante assinalar que o valor do SM 
exerce uma sinalização positiva para os rendimentos do trabalho dos ocupa-
dos, principalmente para aqueles situados nos patamares mais baixos da 
distribuição, com valores iguais e pouco superiores ao do SM. Assim, os 
ocupados cujos rendimentos do trabalho estão próximos ao valor do SM 
tendem a ser mais beneficiados com o aumento do mínimo, mas o grau em 
que se realiza esse efeito positivo potencial depende do cenário conjuntural 
e das perspectivas econômicas (SOARES, 2002), além da magnitude da 
elevação do valor do mínimo.

As abordagens e as conclusões acerca dos impactos sobre a ocupação 
são especialmente sujeitas a controvérsias. Do ponto de vista metodológico, 
a melhor forma de se avaliar os impactos do reajuste do SM sobre o emprego 
e a ocupação requer a identificação e comparação de dois grupos de trabalha-
dores com as mesmas características,  compartilhando o mesmo contexto ou 
ambientes muito semelhantes: um, dos que são afetados diretamente pelo 
reajuste do SM (grupo de tratamento); e, outro, dos que não o são (grupo de 
controle) (ULYSSEA, FOGUEL, 2006). É bem conhecido o estudo em que 
Card e Krueger (1993) compararam os impactos sobre a ocupação em em-
pregos de baixos salários em cidades da fronteira de dois estados dos EUA 
(Nova Jérsei e Pensilvânia). Realizado depois do reajuste do “salário mínimo 
estadual” de Nova Jérsei, o trabalho não encontrou redução do emprego em 
restaurantes de fast-food no estado em que o SM foi reajustado, mas, ao 
contrário, identificou nele um leve aumento da ocupação (e um pequeno 
aumento de preços nesse tipo de restaurante).

As exigências metodológicas na análise dos impactos do SM e de 
seus reajustes, as limitações das bases de dados e a consideração ou não de 
efeitos dinâmicos (isto é, efeitos que se desdobram no tempo) resultam, 
muitas vezes, em metodologias econométricas complexas e sustentadas em 
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vários pressupostos. Muitas vezes, em função da metodologia e dos pres-
supostos adotados, os resultados das análises divergem (CORSEUIL e 
SERVO, 2002).

De todo modo, depois de elaborar uma revisão bibliográfica dos 
estudos e análises sobre os impactos do SM no mercado de trabalho, Ulyssea 
e Foguel (2006) concluem que:

Em particular, parece fora de dúvida a existência de consenso relativa-
mente ao efeito do SM de comprimir e, portanto, reduzir a desigualda-
de na distribuição de salários daqueles que permanecem ocupados. (...) 
Os resultados dos estudos analisados parecem apontar para um efeito 
negativo, porém, bastante reduzido, do SM sobre o emprego. (ULYS-
SEA e FOGUEL, 2006, p. 10. Itálico no original).

Portanto, na síntese de diversos estudos, com as mais variadas 
metodologias, elaborada por esses dois pesquisadores do IPEA, o aumento 
do SM tem os seguintes efeitos: comprimir a desigualdade salarial; afetar, 
em pequena magnitude, a composição e o nível da ocupação; e, aparente-
mente, elevar a probabilidade de transições do setor formal para o setor 
informal e, de modo mais tênue, para o desemprego e a inatividade. Do 
ponto de vista dos autores, essas transições ainda carecem de mais estudos 
e da investigação dos determinantes, antes de serem relacionadas, com al-
guma certeza, à elevação do mínimo.

Nos pontos a seguir são apresentados os argumentos contrários ao 
SM e à elevação de seus valores, assim como, dentro de cada tópico, a contra-
argumentação, ou seja, as limitações desses raciocínios.

1) oS ARGuMEnToS ConTRA o SM

Os argumentos contra o SM se sustentam na teoria neoclássica do 
pensamento econômico. Para essa doutrina, a instituição do SM distorce a 
equivalência entre salário e produtividade marginal (isto é, o ganho de pro-
dução resultante do emprego de um trabalhador a mais). Conforme sintetiza 
Soares (2002, p. 4-5),

No mundo neoclássico perfeito, o salário dos trabalhadores é deter-
minado exclusivamente pelo valor de sua produtividade marginal nas 
firmas em que trabalham. Sendo essas produtividades distribuídas de 
modo heterogêneo [entre os indivíduos], tem-se uma distribuição de 
salários também heterogênea (...). No mundo do equilíbrio walrasia-
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no2, onde não existe o desperdício de fatores e todos eles são remu-
nerados de acordo com sua produtividade marginal, o principal 
efeito da introdução de um salário mínimo seria o de causar desem-
prego involuntário entre os trabalhadores que antes ganhavam menos 
que o mínimo. Quer dizer, as empresas, impedidas de pagar a seus 
empregados pouco produtivos a sua produtividade marginal, perde-
riam dinheiro ao empregá-los e, em conseqüência, trocariam o mix 
de fatores de produção, usando com maior intensidade o capital físi-
co e trabalhadores mais produtivos. O aumento da demanda por ca-
pital ou por trabalhadores mais qualificados possivelmente levaria a 
uma pequena melhoria de seus rendimentos.

Barros (2007, p. 515) aponta as consequências de se “impor um 
piso à remuneração dos empregados no setor formal da economia, interfe-
rindo diretamente na remuneração dos que recebem igual ou próximo 
àquele valor”:

Em geral, um aumento no SM tende a: (a) reduzir o emprego formal; 
(b) elevar o emprego informal e o grau de informalidade; (c) reduzir 
a remuneração informal e aumentar o diferencial entre os segmentos 
formal e informal; e (d) levar a uma elevação geral nos preços.3

Logo, na perspectiva neoclássica, o instituto do SM introduz rigidez 
no mercado de trabalho, impede o alcance da situação ótima de equilíbrio e 
provoca ineficiência, consubstanciada em desemprego de trabalhadores 
“pouco produtivos” e em encarecimento do capital e dos salários dos traba-
lhadores mais produtivos. 

A análise de Ramos e Reis (1995, p. 113) sobre o SM compartilha 
dessa visão:

Na ausência de medidas desse tipo [melhor formação da mão de obra 
e geração de empregos de qualidade], torna-se difícil imaginar que a 
simples imposição de níveis mínimos de salário acima do ‘piso na-
tural’ de equilíbrio para uma economia caracterizada por excedente 
de mão de obra não-qualificada venha a surtir algum efeito. Ao con-

2. Léon Walras (1834 - 1910) foi um economista e matemático francês que teve papel destacado na criação da Teoria 
do Equilíbrio Geral. É considerado um dos fundadores da chamada “Revolução Marginalista” e, portanto, da teoria neo-
clássica no pensamento econômico.
3. É verdade que, em seguida, o autor relativiza sua análise, afirmando que esses efeitos não são garantidos e dependem 
da estrutura do mercado, se mais competitivo ou menos.
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trário, o resultado mais provável seria a exacerbação da informalida-
de, desemprego e pressões inflacionárias. 

Alguns autores que se filiam à corrente neoclássica acreditam que o 
SM pode ser legítimo e justificável quando a empresa empregadora tem al-
gum poder monopsônico (isto é, quando a empresa, por ser a única emprega-
dora, tem capacidade de fixar os salários, colocando-os abaixo do nível cor-
respondente ao da produtividade do trabalhador). Mesmo assim, alguns teó-
ricos são céticos quanto ao papel do SM.

Mas em que medida o mercado de trabalho apresenta características 
monopsônicas ou outras imperfeições que levam a significativas 
diferenças entre remuneração e produtividade? (...) Por fim, mesmo 
que existam importantes diferenças entre produtividade e remunera-
ção, e que essas se concentrem nos trabalhadores com menor remu-
neração, seria necessário conhecer sua magnitude para que se pudes-
se estipular um nível adequado para o SM. A escolha de níveis ina-
dequados poderia ter impactos negativos sobre o emprego. Dada a 
limitada evidência disponível, a escolha do valor adequado do SM 
ficaria condicionada a experiências de tentativa e erro, o que requer 
um sofisticado sistema de permanente avaliação de desempenho. 
(BARROS, 2007, p. 512).

Segundo o raciocínio daqueles que são contrários ao SM, sua impo-
sição às empresas causa desemprego, diminuição da produtividade e aumen-
to da burla às normas legais. Para essa corrente de pensamento, a existência 
de trabalhadores ganhando menos do que o SM e a baixa incidência do SM 
(ou seja, o baixo percentual de trabalhadores que recebem exatamente 1 SM) 
são provas de sua ineficácia.

Depois de analisar as abordagens teóricas sobre os impactos do SM 
e antes de empreender a revisão sobre os estudos empíricos, Corseuil e Servo 
(2002, p. 4) apontam a falta de consenso sobre os efeitos do mínimo nos 
modelos econômicos;

Resumindo, não há um consenso na literatura teórica, nem mesmo 
dentro da literatura neoclássica (incorporando os novos keynesia-
nos), sobre os efeitos do aumento do salário mínimo no mercado de 
trabalho. Nos modelos em que se abandona a hipótese de concorrên-
cia perfeita, introduz-se a análise em dois setores [“formal” e “infor-
mal”] e ainda se consideram diferenças de qualificação entre os tra-
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balhadores, os resultados do aumento do salário mínimo vão depen-
der de vários fatores, como a atratividade do setor coberto [“formal”], 
as elasticidades da demanda por trabalho dos setores coberto e não-
coberto4, entre outros.

Analista que defende os efeitos positivos do SM, mas os condiciona 
ao funcionamento mais geral da economia e ao contexto institucional de cada 
país, Freeman (1996, p. 645) adverte que “O salário mínimo não opera num 
manual de mercado de trabalho. Seus efeitos sobre os rendimentos e a infla-
ção dependem de como ele se encaixa no sistema de relações de trabalho.” 
E, antes, o mesmo autor já havia proposto que

Os efeitos redistributivos do salário mínimo dependem do sistema 
redistributivo5 e de mercado de trabalho em que ele opera, do nível 
do mínimo e de sua implementação e fiscalização (enforcement). (...) 
Nenhum resultado [redistribuição de rendimentos ou perdas de em-
pregos] está assegurado, de modo que promulgar um mínimo é um 
arriscado, porém potencialmente “lucrativo” investimento em redis-
tribuição. É o equilíbrio entre risco e ganho que faz o mínimo tão 
controverso. (FREEMAN, 1996, p. 639, tradução nossa).

2) oS ARGuMEnToS ConTRA AuMEnToS do SM

2.1) “O (aumento do) SM não atinge os mais pobres 
e não reduz a concentração da renda.”

A proposição inicial de Firpo e Reis (2007, p. 499) sintetiza o ponto 
de partida de vários dos estudos que tentam explicar o efeito do SM sobre a 
desigualdade e a pobreza:

Variações no salário mínimo devem influenciar as pessoas na cauda 
inferior da distribuição de rendimentos, embora não exatamente os 
pobres, já que uma proporção relativamente elevada de trabalhadores 
recebe rendimentos inferiores a um salário mínimo. Ao afetar os 
rendimentos desses indivíduos, que, em 2001, encontravam-se entre 
o 19º e o 28º percentil da distribuição de rendimentos, aumentos do 
salário mínimo devem provocar uma redução na desigualdade. (...) 

4. Elasticidade da demanda por trabalhadores nos setores coberto e não-coberto pode ser entendida como a magnitude 
da resposta, em termos de ocupação nos setores formal e informal, a uma elevação do SM.
5. Os autores se referem à rede pública de proteção social e ao sistema de relações de trabalho.
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Várias evidências indicam que aumentos do salário mínimo produ-
zem um impacto importante sobre a queda da desigualdade.6 

Entretanto, alguns analistas questionam o SM (e seu aumento) como 
instrumento de diminuição da pobreza e da desigualdade de renda em senti-
do amplo, isto é, não apenas de renda do trabalho. Tanto a pobreza quanto a 
desigualdade de renda são mais bem analisadas quando o foco da investiga-
ção é a renda familiar (ou domiciliar) per capita7. E o argumento consiste em 
afirmar que, embora os aumentos do SM resultem em redução da desigual-
dade salarial, eles não diminuem a desigualdade de renda porque o SM inci-
de mais intensamente entre indivíduos que não estão nos décimos mais po-
bres da distribuição de renda familiar per capita, entre os jovens, as mulheres 
e os não chefes de família. Além disso, alguns autores inferem de seus estudos 
que elevações do SM induzem demissões e fluxo para o “setor informal”, o 
que pode fazer com que uma compressão da distribuição de rendimentos do 
trabalho se combine a um aumento da desigualdade de renda em geral. Esse 
descompasso decorre do fato de a distribuição de rendimentos do trabalho ter 
como unidade o indivíduo e mais especificamente aquele que se mantém 
ocupado, enquanto a distribuição de renda considera o conjunto de rendimen-
tos (do trabalho e de outras fontes) de todos os membros da família que resi-
dem no mesmo domicílio.

Para Ramos e Reis (1995), o efeito de um aumento do SM sobre a 
desigualdade de renda familiar per capita é residual e sobre a pobreza, em-
bora ainda pequeno, um pouco mais expressivo. Os pequenos efeitos do au-
mento do SM sobre a desigualdade e a pobreza decorreriam do reduzido 
número de trabalhadores no setor formal que recebem exatamente 1 SM, do 
baixo valor do SM (que faz com que percentuais significativos de reajuste 
sejam inexpressivos em termos absolutos) e do fato de que apenas 35% dos 
beneficiados por aumentos do SM estão localizados entre os dois décimos 
mais pobres da distribuição de renda familiar per capita, além das consequên-
cias negativas sobre a ocupação, que não foram analisadas pelos autores 
nesse artigo. 

No entanto, é importante ressaltar que Ramos e Reis (1995) analisam 
exclusivamente o conjunto dos assalariados do setor formal (entendidos como 

6. Como os recebedores de 1 SM, na distribuição salarial de 2001, localizavam-se entre o 19º e o 28º percentis, isto é, 
abaixo do rendimento médio, aumentos maiores nos rendimentos em torno do mínimo tendiam a reduzir a dispersão 
salarial. No parágrafo seguinte ao transcrito acima, os autores mencionam, rapidamente, a controvérsia na literatura 
sobre os impactos do aumento do SM sobre a ocupação.
7. Ainda que não se deva desconsiderar que formação de domicílios não é fenômeno independente de condições econô-
micas, como destaca Freeman (1996, p. 643). Ou seja, a co-habitação de famílias ou o retardo da saída dos jovens do 
domicílio, mesmo casados, podem decorrer da carência econômica. O autor sugere o foco na família como a unidade 
mais apropriada para estudos de pobreza e desigualdade.
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os empregados assalariados com carteira e os funcionários públicos) que rece-
bem 1 SM, sob o argumento de que seriam esses os trabalhadores afetados di-
retamente pelo valor do SM. Como diversos autores mostram, porém, nos níveis 
atuais, o SM incide mais intensamente sobre os assalariados sem carteira.

Em primeiro lugar, observamos um perfeito sincronismo em termos 
de timing e de magnitude entre os movimentos do salário mínimo e 
os movimentos dos salários de uma significativa parcela de trabalha-
dores. De forma surpreendente, esse sincronismo tem sido mais 
pronunciado nos segmentos informais do que nos segmentos formais 
da economia brasileira. Portanto, os segmentos informais e pobres 
da economia brasileira não parecem estar à margem dos efeitos da 
política de salário mínimo. (NERI, 1997, p. 661).

Ao contrário do estudo de Ramos e Reis (1995), outro estudo conclui, 
por meio de regressão, que o valor real do SM tem correlação negativa com 
medidas de desigualdade (Gini e T de Theil) de renda familiar per capita para 
o Brasil no período de 1979 a 1997. Ou seja, o crescimento do valor do SM é 
acompanhado de quedas da desigualdade (em sentido amplo, isto é, não restri-
ta à desigualdade salarial) conforme captada naqueles índices (HOFFMANN, 
1998). Saboia (2007), por meio de simulações, constata o papel fundamental 
da elevação do SM na queda da desigualdade de renda (em sentido amplo) no 
Brasil, nos períodos 1995-2005 e 2001-2005, em função de seus impactos nos 
rendimentos do trabalho e nos benefícios assistenciais e previdenciários.

A desigualdade de renda não se reduz à desigualdade de rendimentos 
do trabalho, embora esta seja componente daquela. No Brasil, em decorrência 
da profunda concentração na posse de ativos (ou “capital”), boa parte da desi-
gualdade de renda se deve à disparidade entre rendimentos do capital e do 
trabalho, que, no entanto, não é adequadamente revelada pelos dados disponí-
veis8. De todo modo, a redução da dispersão salarial tende a comprimir a desi-
gualdade de renda. E, no período recente, o aumento do valor real do SM vem 
contribuindo para contrair a desigualdade de rendimentos do trabalho.

No Brasil, a queda na desigualdade salarial entre 2001 e 2005 pode ser 
explicada, em boa medida, pelo aumento, no mesmo período, do salário 
mínimo bem acima do valor da inflação e dos demais salários compe-
titivos. Nossas estimativas revelam que, dependendo da medida de 

8. Ver, por exemplo, Hoffmann (1998) ou Székely e Hilgert (2000). Para uma visão que considera adequados os dados 
disponíveis no Brasil, ver Barros, Cury e Ulyssea (2007).
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desigualdade utilizada, de 30% a 60% da queda na desigualdade pode 
ser atribuída ao aumento do mínimo. (FIRPO, REIS, 2007, p.505).

A redução da dispersão salarial gerada por aumento do valor do SM 
é confirmada por uma série de estudos, nacionais e internacionais, segundo 
Corseuil e Servo (2002), Firpo e Reis (2007) e Dias (2008). Para o Reino 
Unido, Machin e Manning (1994) e Gosling (1996) e, para os EUA, Card e 
Krueger (1995), DiNardo, Fortin e Lemieux (1996) e Levin-Waldman (2002) 
concluem que a elevação do mínimo tende a comprimir a distribuição salarial. 
No caso dos estudos para o Brasil, Hoffmann (1973), Camargo (1984), Fajn-
zylber (2001), Soares (2002), Lemos (2001, 2004, 2005), Firpo e Reis (2007) 
e Dias (2008) também identificam esse efeito redutor sobre o leque salarial 
decorrente do aumento do SM.

Entretanto, alguns outros estudos, ainda que, ao que tudo indica, em 
menor número, não identificam um impacto de contração sobre a amplitude 
da distribuição salarial como decorrência de aumentos do SM. Conforme Dias 
(2008), chegam a essa conclusão os estudos de Bell e Wright (1996), para o 
Reino Unido; Neumark, Scheitzer e Washer (1998), para os EUA; e Cardoso 
(1993), para o Brasil. Ramos e Reis (1995) encontram efeitos desprezíveis de 
aumentos do mínimo na distribuição de rendimentos do trabalho.

A polêmica sobre os efeitos do SM na distribuição de salários, em 
específico, e de renda, em geral, carrega uma longa história no Brasil, que 
remonta à década de 1970. A divulgação dos dados do Censo Demográfico 
de 1970 e a comparação de seus resultados com os do Censo anterior, de 
1960, indicaram ter ocorrido um aumento na concentração de renda entre 
1960 e 1970, constatação que deflagrou uma disputa intensa entre correntes 
analíticas na tentativa de explicação do fenômeno. 

Pode-se dividir a tal controvérsia em três principais teses que ex-
plicariam a natureza do aumento da concentração de renda na dé-
cada de 60: a de Fishlow, que culpava a compressão salarial ocor-
rida no governo Castello Branco entre 1964 e 1967; a de Langoni 
que mostrou como o crescimento acelerado (e a mudança da estru-
tura econômica para industrial) acabou por concentrar a renda via 
“efeito Kuznets” e via defasagem da oferta de mão de obra quali-
ficada diante da sua demanda crescente; e a de Bacha, que acusava 
a abertura do leque salarial dos gerentes das firmas diante de lucros 
crescentes. De uma maneira geral, a controvérsia ficou dividida 
entre os modelos que visavam a distribuição pessoal da renda (fo-
cando o mercado de trabalho, como o de Langoni) e os modelos 
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que visavam a distribuição funcional da renda para explicar o au-
mento da concentração de renda na década de 70, como os de Ba-
cha e Fishlow. (GANDRA, 2002, p. 22-239).

Mediante Índices de Gini referentes aos dados dos Censos de 1960 e 
1970, Fishlow (197210) constata um aumento da concentração pessoal de renda 
na década de 1960 e imputa suas causas ao efeito combinado, no perío do entre 
1964 e 1967, da contenção dos salários nominais e da “inflação corretiva” (re-
ajuste de preços administrados pelo governo). A política salarial então vigente 
fez com que o valor real do SM declinasse e os salários médios na indústria 
aumentassem bem abaixo da expansão da renda per capita. Essa perda dos 
salários, aliada à diminuição relativa da renda rural, à ebulição dos mercados de 
capitais e financeiros e dos setores econômicos dinâmicos, sugere que o cresci-
mento da produtividade foi apropriado pelos segmentos urbanos do capital. 

A análise de Hoffmann (1972) guarda semelhanças com a de Fishlow 
(1972) e a de Bacha (1978). Para ele, as causas da concentração de renda na 
década de 1960 seriam a diminuição do valor real do salário mínimo, a com-
pressão dos salários na indústria (especialmente dos operários diante dos 
empregados administrativos), a apropriação dos ganhos de produtividade 
industrial pelo capital (e, eventualmente, pelos empregados administrati-
vos11), e, por fim, pelo padrão da distribuição da riqueza no Brasil, gerado e 
reproduzido historicamente pela posse concentrada da propriedade fundiária. 
Por fim, ele chama a atenção para a associação entre estrutura produtiva e 
distribuição de renda, que se conformou no Brasil.

De todo modo, uma análise sobre as conclusões e inferências desse 
conjunto de investigações sobre os efeitos da elevação do SM sobre a distri-
buição de renda parece confirmar a constatação de Ulyssea e Foguel (2006), 
acima apresentada, de que existe um consenso relativo sobre o papel exerci-
do por elevações do SM na redução da dispersão salarial, pelo menos daque-
les que permanecem ocupados, sendo que o impacto redutor do aumento do 
SM sobre o emprego é pequeno.

Outro tipo de abordagem tenta incorporar uma ampla gama de 
efeitos dinâmicos – diretos, indiretos e de retroalimentação – sobre a eco-

9. O termo “compressão salarial” foi usado por Hoffmann (1972), reproduzido em Tolipan e Tinelli (1978). O “Efeito 
Kuznets” é identificado como a relação na forma de U invertido entre crescimento econômico e distribuição de renda, 
que seria observada ao longo de transições socioeconômicas de países com economias basicamente primárias para in-
dustrializadas e urbanizadas.
10. Fishlow (1972) também está reproduzido em Tolipan e Tinelli (1978).
11. Hoffmann (1972, p. 110) denomina os empregados administrativos de “membros ou assessores da elite do poder”, 
apontando-os como beneficiários do processo de concentração da renda e do poder econômico no Brasil. Bacha (1978) 
desenvolve um pouco mais essa perspectiva, mediante os chamados “gerentes”.
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nomia advindos de um aumento do SM (BARROS, CORSEUIL, CURY, 
2000). Os autores, com base numa série de pressupostos, “recriam” o sis-
tema econômico por meio de um conjunto de equações, sustentadas por 
teoria de equilíbrio geral, e fazem com que o valor do SM seja o único 
parâmetro a se alterar. Os autores concluem que, quando não se consideram 
os benefícios da previdência, aumentos do SM ampliariam a pobreza, em 
função da redução da renda agregada, que, por sua vez, decorre dos efeitos 
multiplicadores da contração do nível de emprego. Esse efeito, porém, seria 
pequeno e, com a inclusão da Previdência no modelo, estaria mais do que 
compensado, fazendo com que o aumento do SM reduza a pobreza. Obvia-
mente, a complexidade do modelo, os inúmeros pressupostos que o susten-
tam e a condição de que alguns fatores não se alteram (como a produtivi-
dade) fazem com que sejam discutíveis a análise e as conclusões de Barros, 
Corseuil, Cury (2000), que, de todo modo, constatam o papel do aumento 
do piso previdenciário na redução da pobreza.

Além disso, alguns estudos concluem que trabalhadores que recebem 
rendimentos abaixo de 1 SM são relativamente pouco afetados pelos reajustes 
do mínimo (SOARES, 2002), enquanto outros concluem que os mesmos 
trabalhadores são muito afetados, no curto e no longo prazos (FAJNZYL-
BER, 2001). De qualquer forma, é imprescindível tentar identificar quem são 
os trabalhadores que recebem menos do que 1 SM (seja como rendimento 
mensal, seja em termos de salário-hora) e qual a forma de sua inserção no 
mercado de trabalho. 

“Afinal, se aumentar o salário mínimo significa deixar para trás 20%-
30% dos indivíduos mais pobres do Brasil, tal aumento se torna ques-
tionável. (...) o mínimo incide mais fortemente sobre os tipos de indi-
víduos cuja inserção no mercado de trabalho é mais fraca e eleva seus 
rendimentos, mas não protege os trabalhadores cujos rendimentos são 
os mais baixos de todos.” (SOARES, 2002, p. 10 e 12).

Como revelam análises sobre o perfil dos ocupados que não chegam 
a receber um SM como rendimento de trabalho, as relações de trabalho de 
muitos desses indivíduos se estabelecem por outras vias que não as estrita-
mente capitalistas12.

Em artigo pouco anterior ao processo mais acentuado e recente de 
elevação do mínimo, Giambiagi e Franco (2007) se propõem a examinar “o 

12. Para uma análise dos ocupados que recebem menos de um SM no Brasil, ver Capítulo 9 deste livro.
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esgotamento do papel do salário mínimo como mecanismo de combate à 
extrema pobreza”. Para quem considera que o SM constitui, em essência, um 
instituto do mercado de trabalho13, o texto parte de princípios errôneos, ao 
afirmar que “O primeiro objetivo da política de elevação do SM seria o de 
atacar o problema representado pela pobreza extrema.” (GIAMBIAGI e 
FRANCO, 2007, p. 1014). Em algumas passagens, o texto apresenta o SM 
como (o instrumento de) política social por excelência. Assim, por exemplo, 
alegam que “Desde sua origem, a existência da figura legal do SM esteve 
associada à noção de que ele corresponderia à expressão de um direito a uma 
renda mínima (...)” ou “A quinta seção formula algumas idéias que deveriam 
nortear uma política social alternativa àquela que vem sendo adotada e que 
se baseia no aumento do SM.” (GIAMBIAGI e FRANCO, 2007, p. 10 e 8, 
respectivamente.) Partindo, então, do pressuposto firmado por eles de que a 
elevação do SM visaria atacar a extrema pobreza, os autores examinam em 
que medida o processo de elevação do SM desde 1995 contribuiu para redu-
zir a extrema pobreza e concluem que:

Resumindo, o SM deixou de ser uma referência capaz de balizar o 
combate à extrema pobreza no Brasil. Seus aumentos sucessivos fi-
zeram que [sic] a proporção de pessoas que ganham abaixo do SM 
tenha se expandido, ao mesmo tempo em que a variável se distancia-
va do rendimento das pessoas efetivamente mais pobres da popula-
ção. (GIAMBIAGI e FRANCO, 2007, p. 18).

É de se ressaltar, porém, que os dados apresentados pelos autores 
revelam, apenas, que aumentou a proporção de trabalhadores economica-
mente ocupados que têm rendimentos inferiores a 1 SM em valores correntes 
de cada ano. O mais adequado para o argumento dos autores teria sido corri-
gir o valor do SM de 1995 pela inflação (ou seja, não incorporando os ganhos 
reais que o SM veio tendo desde então) e calcular o percentual de ocupados 
que, em cada um dos anos posteriores a 1995, recebiam menos do que o 
valor real do SM de 1995. Da forma como elaboraram os dados, é bem pos-
sível que uma proporção significativa de ocupados, mesmo não recebendo o 
valor equivalente a 1 SM em valor corrente nos anos recentes, tenha tido 
ganho real de remuneração e esteja em situação econômica melhor do que 
estaria sem o aumento real do mínimo desde 1995.

13. Compartilhamos dessa perspectiva, conforme apresentado no Capítulo 2.
14. Os autores consideram o segundo objetivo (e último citado por eles) da política de elevação do valor real do SM a 
diminuição da desigualdade de renda no Brasil (GIAMBIAGI e FRANCO, 2007, p. 11).



59

Barros (2007), comparando o SM e o Programa Bolsa Família quan-
to à efetividade no combate à pobreza e desigualdade, também entende o SM 
como uma política social. 

Parece não haver dúvidas de que aumentos marginais no SM redu-
zem a pobreza e a desigualdade, e que isso ocorreu recentemente. 
Entretanto, do ponto de vista da seleção de uma melhor política social 
não é suficiente reconhecer esses fatos. É necessário determinar se o 
SM é, entre os instrumentos disponíveis, o mais efetivo para executar 
essa tarefa. (BARROS, 2007, p. 508).

Assim, essas análises negligenciam o esforço necessário de investigar, 
pelo menos, quem são os indivíduos que recebem menos do que 1 SM como 
rendimento do trabalho (e quantos deles recebem o SM por hora, ainda que com 
jornadas incompletas) e como as famílias mais pobres se articulam para garan-
tir a sua sobrevivência15. Além disso, como argumenta Saboia (2007, p. 281): 
“Na realidade, as pessoas mais pobres não têm acesso ao SM, nem sob a forma 
de remuneração do trabalho, nem sob a forma de transferências. Quando rece-
bem o SM, deixam de fazer parte dos mais pobres do país.”

Talvez os principais equívocos desses argumentos, porém, sejam 
considerar o SM como política social de combate à pobreza (ou o seu princi-
pal instrumento) e a própria concepção de pobreza dos autores. O SM cons-
titui, antes de tudo, um instituto do mercado de trabalho, ou seja, uma norma 
constituída pela sociedade para regular as relações sociais de trabalho assala-
riado, assim como a limitação da jornada de trabalho, o descanso remunerado 
e preferencialmente aos domingos, as férias, o décimo terceiro salário, a 
proibição do trabalho escravo etc.16. No caso brasileiro, assim como ocorre 
em alguns outros países, o SM, adicionalmente, fornece referências para 
políticas públicas, uma vez que é compreendido como o menor valor mone-
tário capaz de garantir a manutenção vital de uma família. Já a Previdência 
Social, apesar de ser parte da rede de proteção social e, nesse sentido, uma 
política social, não tem o objetivo precípuo de combater a pobreza, mas o de, 
em função da perda de capacidade laboral, garantir renda para os trabalhado-
res (ou, na falta destes, por morte ou reclusão, para seus dependentes). O fi-
nanciamento da Previdência pública brasileira opera com base no fluxo de 

15. O Capítulo 9 traz uma investigação sobre os trabalhadores que auferem menos do que um SM como rendimento do 
trabalho.
16. É óbvio que todos esses são direitos condicionados, no sentido proposto por Barros (2007, p. 511). Ou seja, só são 
alcançados se o possuidor do direito tiver estabelecido uma relação de emprego assalariada e, preferencialmente, com 
carteira de trabalho assinada pelo empregador. Sobre o conceito do SM, ver Capítulo 2 deste livro.
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contribuições correntes de seus futuros beneficiários, sejam contribuições 
diretas ou indiretas, por meio das contribuições sociais embutidas em preços 
de produtos. Ou seja, o Regime Geral da Previdência Social no Brasil não 
funciona em sistema de acumulação de fundos individuais.

Conforme já largamente aceito entre os estudiosos do tema, a pobre-
za é um fenômeno multidimensional, cujos manifestações e desafios superam 
a questão da deficiência de renda. Também é importante distinguir entre po-
breza crônica e pobreza eventual, que são fenômenos que exigem políticas 
sociais e econômicas distintas. No entanto, mesmo entendendo a pobreza 
apenas como decorrente de rendimento insuficiente, a separação entre pobres 
e não pobres no Brasil sempre incorrerá em grau relevante de arbitrariedade. 
Como bem detectaram Barros, Henriques e Mendonça (2000) 

“(...) em primeiro lugar, o Brasil não é um país pobre, mas um país 
com muitos pobres. Em segundo lugar, os elevados níveis de pobre-
za que afligem a sociedade encontram seu principal determinante na 
estrutura da desigualdade brasileira (...)” (BARROS, HENRIQUES 
e MENDONÇA, 2000, p. 21). 

Ademais, uma característica marcante da profunda desigualdade 
na distribuição de renda no Brasil é a grande concentração de renda na 
fração superior da renda domiciliar per capita17. Em função disso, o Brasil 
conta com uma grande proporção de indivíduos (cerca de 70% da popula-
ção) que, por sua renda domiciliar per capita, poderia ser considerada pobre, 
dependendo do critério adotado. 

Uma forma de analisar a distribuição de renda no país é investigar o 
percentual de indivíduos que, num determinado período, recebem determi-
nado valor de renda. Considerando que as pessoas que residem no mesmo 
domicílio tendem a compartilhar rendimentos monetários, bens e serviços, 
pode se considerar a soma da renda de todos moradores do domicílio dividi-
da pelo número de moradores (ou, em outras palavras, a renda domiciliar per 
capita) como um valor de referência para a renda de cada indivíduo. O Grá-
fico 4.1, a seguir, mostra o percentual acumulado de indivíduos cuja renda 
domiciliar per capita alcança determinado valor em reais. Por exemplo, pelos 
dados do Gráfico, no Brasil cerca de 70% dos indivíduos alcançavam, no 

17. A CEPAL (2004) argumentava que, desconsiderando-se o décimo superior da distribuição da renda domiciliar per 
capita, o Brasil teria o melhor indicador de distribuição de renda da América Latina, sendo que, na realidade, tinha o pior 
entre os países listados. Segundo os dados da CEPAL (2004), o Índice de Gini do Brasil era de 0,639 em 2002 e, abs-
traindo o décimo mais rico, cairia para 0,447, enquanto o do Uruguai alcançava 0,455 no mesmo ano (CEPAL, 2004, p. 
89 e 91). Em 2007, o Gini do Brasil caiu para 0,590, mas ainda era o pior (CEPAL, 2008, p. 98 e 99).
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máximo, R$ 500,00 de renda domiciliar per capita em setembro de 2008, 
mês de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 
de 2008 do IBGE.

 

 
GRáfICo 4.1

distribuição acumulada da população segundo a renda domiciliar 
per capita – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
Elaboração: DIEESE
Obs.: a) Em setembro de 2008, o valor do salário mínimo correspondia a R$ 415
 b) O rendimento médio mensal domiciliar per capita em setembro de 2008 era de R$ 591. O rendimento domiciliar per capita mediano 
 valia R$ 346
 c) O IBGE considera o rendimento mensal domiciliar per capita como o quociente do rendimento mensal domiciliar pelo número de  
 pessoas da unidade domiciliar, excluindo aqueles cuja condição na unidade domiciliar é pensionista, empregado doméstico ou parente 
 do empregado doméstico
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Ao se analisar o perfil da distribuição acumulada de renda do Brasil 
num determinado momento do tempo, constata-se que, partindo dos menores 
valores, até o sétimo decil, a renda domiciliar per capita aumenta muito 
gradualmente. Ou seja, entre os 70% de indivíduos “mais pobres” do Brasil, 
a elevação do valor da renda domiciliar per capita na margem (isto é, de um 
indivíduo para o imediatamente superior na escala) é muito pequena. Assim, 
não faz muito sentido afirmar que quem está no sexto décimo de renda per 
capita não é pobre e quem está no quarto o é. 

Desse modo, pode não ser muito preciso constatar que o SM não 
alcança os pobres, uma vez que tende a beneficiar relativamente mais os in-
divíduos que se encontram nos extratos intermediários da distribuição de 
renda familiar per capita (BARROS, 2007); e pode ser ainda mais enganador 
afirmar que a defesa do SM pode decorrer do fato de ele ser “instrumento mais 
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efetivo” para promover a “elevação da renda apropriada pela classe média ou 
daquela apropriada pela parte central da distribuição” (BARROS, 2007, p. 509). 
No Brasil, os indivíduos que estão na faixa central da distribuição de renda 
familiar per capita não fazem parte da classe média, a não ser que esta seja 
definida graficamente como a que ocupa o centro da distribuição. Isso não 
significa que não se deva reconhecer que o SM pode não alcançar os mais 
pobres, entre os quais se encontram os indivíduos de famílias cujos membros 
labutam cronicamente nas franjas no mercado de trabalho capitalista ou vivem 
à margem da economia monetizada. Para essas pessoas e famílias, são neces-
sárias políticas e medidas de outra ordem e natureza, a que o instituto do SM 
não se contrapõe. Conforme afirma Saboia (2007, p. 292).

É um erro querer compará-lo [o SM] com benefícios assistenciais não-
contributivos, cujo objetivo é reduzir a incidência da pobreza (e, por-
tanto, melhorar a distribuição de renda). No primeiro caso, o indivíduo 
recebe o SM como contrapartida de seu trabalho, enquanto que, no 
segundo, se trata de um benefício assistencial, muitas vezes sem qual-
quer contrapartida. É claro que colocar dinheiro diretamente nas mãos 
das pessoas mais pobres tem maior poder de redução da pobreza e de 
melhoria da distribuição de renda do que garantir o pagamento de 1 
SM para os trabalhadores em geral, independentemente de pertence-
rem ou não a famílias pobres. São, entretanto, medidas que não podem 
nem devem ser comparadas ou contrapostas. Elas possuem naturezas 
distintas, sendo, portanto, incomparáveis.

Outro limite dessas análises diz respeito às diferenças de custo de 
vida entre as regiões do país e captação dos rendimentos do trabalho nas 
pesquisas. Muito provavelmente boa parte dos indivíduos classificados 
entre os mais pobres reside em zonas rurais e/ou em pequenas cidades, 
onde, pelos indicadores disponíveis, o custo de vida é mais baixo e menos 
monetizado. Ademais, muitas vezes, particularmente em zonas rurais e em 
pequenos municípios, há pessoas que trabalham na produção de bens para 
o consumo da própria família e o valor dessa produção não é adicionado, 
nas pesquisas, ao que se levanta como “rendimentos do trabalho”. Se assim 
é, boa parte dos indivíduos considerados incluídos entre os mais pobres 
pode ter nível de vida mais alto do que outros com renda um pouco superior, 
que eventualmente ganham SM. 

Outro dos problemas centrais dessa análise está na consideração 
estática do reajuste do SM e apenas de seus efeitos diretos. Em grande me-
dida, esses estudiosos analisam a incidência do valor exato do mínimo nos 
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domicílios e famílias, desprezando os demais efeitos (dinâmicos) do valor do 
SM sobre as remunerações do trabalho, bem como seus efeitos indiretos 
decorrentes da expansão do consumo e produção de bens-salário. Essas in-
terpretações não consideram as transições das famílias quanto à saída de si-
tuação de pobreza e de ingresso nela, que podem decorrer, por exemplo, da 
conquista ou perda de um emprego de SM por um de seus membros. Além 
disso, ocorre certo menosprezo nessas análises em relação à contribuição para 
composição da renda familiar do trabalho dos outros membros que não o 
“chefe” da família.

2.2) “Os aumentos do SM têm efeitos explosivos 
sobre os gastos públicos.”

O argumento da pressão sobre os gastos públicos decorrente de au-
mentos do valor do SM tem sido constantemente veiculado em órgãos de 
imprensa do país18. Tanto a pressão colocada pelos salários de funcionários 
públicos de municípios, estados e União, quanto os gastos com benefícios da 
Previdência e da Assistência Social são considerados no debate. Maior ênfa-
se, entretanto, vem sendo colocada no impacto dos aumentos do SM sobre 
os gastos da Previdência.

Neri (1997) afirma que, na questão da valorização do SM, o objetivo 
de política econômica de redução da pobreza é conflitante com o objetivo de 
combate ao déficit público. O autor defende, então, a desvinculação do piso 
previdenciário e dos pisos salariais dos funcionalismos do SM (NERI, 1997, 
p. 662). Também Giambiagi e Franco (2007) recomendam a desvinculação 
do piso previdenciário do valor do SM, uma vez que, para eles, “o aumento 
real do SM representou uma das principais fontes de pressão sobre as contas 
da previdência social desde o começo da estabilização, em meados da década 
passada” (GIAMBIAGI e FRANCO, 2007, p. 23). Destacam, ainda, o impac-
to dos reajustes do SM na evolução futura das despesas da previdência (por 
meio do piso previdenciário), da assistência (pelos benefícios de prestação 
continuada) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (via seguro desem-
prego e abono salarial), ressaltando a pressão que isso deverá impor “(...) a 
novos e indesejados aumentos da carga tributária” (GIAMBIAGI e FRAN-
CO, 2007, p. 24). Além da desvinculação do piso previdenciário diante do SM, 

18. Frequentemente, a imprensa nacional tem divulgado informações acompanhadas de análises ressaltando o cres-
cimento acelerado dos gastos públicos e sua má qualidade (diminuição do investimento e aumento dos gastos corren-
tes), como restrição ao crescimento econômico do país. Insistentemente, a principal causa apontada é o crescimento 
das despesas com a previdência, em especial em função da elevação do salário mínimo. Mais recentemente os au-
mentos de salários de segmentos do funcionalismo federal, assim como as contratações, têm sido destacados também 
nessas análises.
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recomendam o restabelecimento dos “salários mínimos regionais” e a prioriza-
ção de políticas focalizadas de combate à pobreza, com medidas de emancipa-
ção dos beneficiários em relação aos programas (“portas de saídas”).

Outro autor, mais cauteloso, sugere apenas que a decisão sobre aumen-
tos do SM deve levar em conta os efeitos sobre a informalização das relações 
de trabalho, o desemprego e o déficit público (HOFFMANN, 1998, p. 218).

Cerca de dois terços dos atuais beneficiários da Previdência, pouco 
mais de 18 milhões de pessoas, têm seus rendimentos fixados em um SM e o 
valor total dos benefícios desses segurados especificamente alcança 45,4% do 
total de despesas da Previdência Social (MPS, 2009, Tab. 12, p. 25)19. Assim, 
o peso de evolução real do SM nos gastos da Previdência não é desprezível, 
mesmo levando em conta o papel social da Previdência e o baixo poder aqui-
sitivo do mínimo.

Os argumentos que ressaltam o chamado “déficit da Previdência”, 
porém, se escudam na não apresentação do Orçamento da Seguridade Social, 
englobando saúde, assistência e previdência social, conforme determinado 
pela atual Constituição da República. Para o financiamento da Seguridade 
Social, foram previstas e instituídas contribuições sobre lucro líquido, fatura-
mento e, posteriormente, movimentação financeira (esta já extinta), além do 
recolhimento de contribuições de empregadores e empregados sobre salários 
e de trabalhadores autônomos sobre rendimentos e da possibilidade de apor-
te de recursos fiscais (DAIN, MATIJASCIC, 2005; DIEESE, 2007). No en-
tanto, os sucessivos ocupantes do Poder Executivo da República têm elabo-
rado e publicado, além do Orçamento das Estatais, apenas um Orçamento 
Fiscal e da Seguridade, que apresenta, em conjunto, a arrecadação dos tribu-
tos fiscais e dos destinados à Seguridade. Adicionalmente, os recursos da 
Seguridade sofrem, desde 1993/94, os cortes decorrentes da desvinculação 
das receitas da União – DRU. No debate público sobre o déficit da Previdên-
cia, as contas apresentam apenas os dados referentes aos gastos com benefí-
cios (referentes a aposentadorias, pensões e auxílios, principalmente), por um 
lado, e aqueles da arrecadação sobre rendimentos (de assalariados e autôno-
mos) e folha de salários (de empregadores). Se fosse elaborado o Orçamento 
da Seguridade, isto é, se fossem computados conjuntamente os gastos com 
Previdência, Assistência e Saúde, de um lado, e o montante recolhido via 
contribuições para a Previdência, CONFINS e CSLL, entre outras receitas, o 
Orçamento da Seguridade Social seria superavitário (DAIN, MATIJASCIC, 
2005; GENTIL, 2006; DIEESE, 2007; ANFIP, 2009).

19. Para uma análise das relações entre SM e finanças públicas, ver Capítulo 12 deste livro.
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Conforme os dados da Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2008, a parcela de trabalha-
dores que, no setor público, ganhava “até 1 SM” era pouco expressiva nas 
administrações federal e estaduais, mas era significativa nas administrações 
municipais (quase 8% do total dos empregados), em especial no Nordeste, 
onde chegavam a 18% do total (DIEESE, 2010). A faixa de rendimentos “de 
1,01 a 2 SM” era um pouco mais representativa nas esferas federal e estadu-
ais e bastante importante nas administrações municipais20. Assim, o impacto 
da elevação do mínimo nas despesas das municipalidades deve ser conside-
rado. Dada a necessidade de continuidade do processo de valorização do SM, 
a restrição orçamentária de administrações municipais deveria ser tratada no 
âmbito das discussões sobre o pacto federativo, a reforma tributária e o rear-
ranjo administrativo do país, sem esquecer que o aumento do SM ativa os 
circuitos econômicos do país, inclusive das pequenas localidades, favorecen-
do a expansão da arrecadação tributária. 

Por fim, sempre se deve destacar que a análise sobre as finanças 
públicas e sobre a evolução da carga tributária no Brasil não pode prescindir 
de uma discussão sobre os impactos redistributivos ou, ao contrário, concen-
tradores das despesas públicas e da estrutura de arrecadação, dados o grau de 
concentração de renda e as acentuadas desigualdades sociais vigentes no país. 
E, nessa reflexão, não se pode escapar da consideração do quê e de como se 
gasta com o serviço da dívida pública brasileira.

2.3) “Aumento do SM gera transições para o 
desemprego, a inatividade ou a informalidade.21”

As consequências do SM e de seu aumento sobre a ocupação no 
mercado de trabalho constituem, provavelmente, a questão mais polêmica 
entre os estudiosos do tema. 

Um dos motivos para isso é, como já dito, a dificuldade metodológi-
ca de se isolar efeitos, identificar grupos de controle e superar a restrição da 
base de dados. Para superar essa dificuldade, os estudiosos aplicam técnicas 
e pressupostos diferentes na análise dos impactos do aumento do SM sobre 
os ocupados, o que gera resultados discrepantes, muitas vezes apenas em 
magnitude, mas outras vezes também no sentido dos impactos.

20. Ver Capítulo 12 deste livro.
21. Para os autores que compartilham dessa visão, “informalidade” é conceituada, grosso modo, como a combinação das 
posições de assalariados sem carteira assinada e de trabalhadores autônomos (ou trabalhadores por conta própria).
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A conclusão de Ulyssea e Foguel (2006), em sua revisão dos estu-
dos dos impactos do SM sobre a ocupação no mercado de trabalho, é bas-
tante cautelosa e, até mesmo, “relativizada”.

Os resultados dos estudos analisados parecem apontar para um efeito 
negativo, porém bastante reduzido, do SM sobre o emprego. Quando 
desagregados por setor, os impactos negativos parecem incidir mais 
fortemente sobre o setor informal, ainda que o efeito continue sendo 
de pequena magnitude. No que tange às transições entre as diferentes 
categorias ocupacionais, o SM parece ter efeito significativo sobre a 
probabilidade de transitar do emprego formal para o emprego infor-
mal e, em menor medida, para o desemprego e a inatividade. Contudo, 
é necessário aprofundar a análise dos determinantes dessas transições 
e os possíveis impactos do mínimo, antes de se extrair qualquer con-
clusão, pois as evidências são muito preliminares. (ULYSSEA e 
FOGUEL, 2006, p. 10-11. Grifos nossos).

Assim, por meio de modelos econométricos, diversos estudos in-
ferem que aumentos do SM tendem a impulsionar transições, do setor 
formal para o informal e do “informal” (sem carteira e conta-própria) para 
o desemprego ou para a inatividade (FOGUEL, 1998, apud ULYSSEA, 
FOGUEL, 2006; NERI, 1997; FAJNZYLBER, 2001). As probabilidades 
de transição encontradas nos diversos estudos, no entanto, são diferentes, 
mas de pequena monta. Ademais, os estudos (como, por exemplo, NERI, 
1997) não demonstram a existência de uma relação de causalidade inequí-
voca entre o reajuste do SM e a transição para a informalidade. As estima-
tivas de transições também podem variar com o período analisado (COR-
SEUIL e MORGADO, 2001, apud CORSEUIL e SERVO, 2002, p. 13). O 
baixo e instável crescimento econômico das duas décadas anteriores a 2003, 
a alta concentração de renda e o crescimento acelerado da força de trabalho 
não são levados em consideração na maioria dos estudos.

Em uma análise de meados da década de 1990 sobre o contexto dos 
EUA e do Reino Unido, Freeman (1996) menciona pesquisas que mostram 
que a extinção do SM na Inglaterra levou à diminuição de salários em deter-
minadas ocupações, mas não gerou empregos. Freeman (1996, p. 642, tradu-
ção nossa) afirma, então, que “o debate acerca dos efeitos do mínimo sobre 
o emprego é um debate acerca de valores próximos de zero”, querendo dizer 
que tais efeitos são desprezíveis. Isso não significa que não possa haver efei-
tos em firmas ou setores específicos nem que qualquer nível de SM possa ser 
fixado sem causar impactos negativos sobre a economia e sobre empregos.
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Deve-se lembrar, ainda, a importância do contexto econômico 
para a maior ou menor eficácia do aumento do SM. Soares (2002, p. 23) 
afirma acreditar que “aumentos no mínimo sejam mais eficazes quando a 
economia se encontra em expansão do que quando esta se encontra em fase 
de contração (...)”, o que, segundo o autor, não pôde ser investigado em 
função da restrição da base de dados. 

2.4) “O aumento do SM introduz um 
viés pró-idoso em detrimento dos ‘investimentos 
públicos’ nas crianças.”

O argumento do viés pró-idoso contribui para reforçar a defesa da 
desvinculação do piso dos benefícios previdenciários e de prestação 
continua da do SM.

O raciocínio é que aumentos do SM favorecem, particularmente, os 
segmentos idosos, por conta dos benefícios da Seguridade Social (isto é, 
Previdência mais Assistência Social), esgotando recursos que, na ausência 
desse “favorecimento” aos idosos, poderiam ser aplicados em educação e 
saúde infantis (inclusive, em creches) e que retornariam, no futuro, à socie-
dade, em adultos mais capazes, com boa saúde e formação adequada.

O raciocínio parece atribuir aos idosos a realização de gastos “egoís-
tas” e perdulários. Existem pesquisas (por exemplo, no âmbito do projeto 
Rurbano, do Instituto de Economia da Unicamp - vide GRAZIANO DA 
SILVA, 2002) que mostram que os idosos que recebem benefícios de aposen-
tadoria funcionam como garantidores de renda familiar. Ou seja, ajudam os 
parentes em caso de necessidade, assumem gastos no domicílio e, como 
contam com fluxo de renda certo, possibilitam o acesso ao crédito para via-
bilizar consumo ou pequenos investimentos em bens e ativos familiares.

Outros estudos, mais recentes, têm investido na comparação entre o 
que seria a efetividade do SM e do Bolsa Família no combate à pobreza e à 
desigualdade (como, por exemplo, Barros, 2007). Obviamente, quase que por 
definição, isto é, em decorrência mesmo do seu propósito inicial, o Programa 
Bolsa Família (PBF) atinge de modo mais preciso os indivíduos e as famílias 
mais pobres, o que de acordo com sua proposta. Como, com base nas medidas 
e nos indicadores de pobreza usualmente adotados, as famílias mais pobres 
tendem a ter mais crianças, o Bolsa Família cobre mais as crianças (assumin-
do que os recursos para as famílias chegam de fato às crianças). Por isso, 
Barros (2007, p. 544) conclui:

O fator determinante do sucesso do PBF é o foco nas crianças. Como 
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81% das famílias extremamente pobres têm crianças, todo programa 
de transferência centrado nas crianças terá, naturalmente, um alto grau 
de efetividade no combate à pobreza e à desigualdade.

Salário Mínimo e Bolsa Família não se contrapõem e, ao contrário, 
podem ser instrumentos combinados de políticas de enfrentamento da desigual-
dade e de promoção do desenvolvimento. As transferências de recursos para os 
rentistas da dívida pública, por sua vez, ampliam o fosso da desigualdade social. 
O alto custo social de uma política econômica dependente de taxas de juros 
elevadas também deveria ser objeto de estudos e de propostas de analistas.

De qualquer forma, impõe-se ampliar e melhorar as políticas públi-
cas voltadas para crianças e adolescentes. O que não se deve é estabelecer 
uma disputa entre gerações, opondo crianças e jovens a idosos, num jogo de 
soma zero, no qual o que se tira de um segmento repassa-se ao outro e vice-
versa, sem alternativas de fontes de recursos.

3) ConCLuSão

Partindo de uma abordagem dentro dos marcos teóricos neoclássi-
cos, Soares (2002) analisa a distribuição dos rendimentos e mostra que o 
instituto do SM consegue “arrastar” salários que, na ausência dele, seriam 
menores. Também comprova que a elevação do valor do SM estabelece 
concentrações de rendimentos dos ocupados em torno de 1 e 2 SM. Depois 
de investigar quem são os trabalhadores que recebem 1 SM, esse mesmo 
autor conclui que

(...) a incidência do salário mínimo é maior entre mulheres, trabalha-
dores sem carteira, trabalhadores que vivem no Nordeste, cônjuges 
e filhos, pessoas com pouca instrução (0-3 anos de escola), jovens, 
trabalhadores no setor agrícola, trabalhadores domésticos, negros e 
pessoas nos primeiros três décimos da renda domiciliar per capita 
(especialmente o segundo e o terceiro). Em outras palavras, o salário 
mínimo tem maior incidência justamente entre os trabalhadores cuja 
inserção no mercado de trabalho se faz de modo mais frágil. Os 
gráficos sugerem que existem muitos indivíduos que estão trabalhan-
do, e, portanto, cujos empregos não foram inviabilizados pelo salário 
mínimo, mas seus rendimentos são elevados pela existência do mí-
nimo. Nesse sentido, o salário mínimo parece ser um instrumento 
eficaz para proteger os trabalhadores que são os perdedores na bar-
ganha salarial. (SOARES, 2002, p. 12. Grifos nossos).
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Parece estabelecido nas investigações que a incidência do SM recai, 
em especial, surpreendentemente sobre os assalariados sem carteira assinada 
e que o SM exerce efeito arrasto, efeito numerário e efeito farol sobre outros 
rendimentos no mercado de trabalho. (SOUZA, BALTAR, 1979; NERI, 
1997; NERI, GONZAGA, CAMARGO, 2001; FAJNZYLBER, 2001; SOA-
RES, 2002). A magnitude desses efeitos é tanto maior quanto mais próximos 
e acima de 1 SM estão os rendimentos afetados. Ou seja, os aumentos do SM 
tendem a elevar o rendimento médio dos ocupados e a reduzir a dispersão dos 
rendimentos (SOARES, 2002). 

Entretanto, diante do processo de elevação gradual do nível real do 
SM que, iniciado em 1995, já dura quase 15 anos, diversos analistas vêm, 
mais recentemente, alertando para um provável limite a tal processo. Do 
ponto de vista desses analistas, a elevação do SM deveria ser interrompida ou 
porque as empresas logo passarão a não suportar maiores valores, levando os 
trabalhadores ao desemprego ou à informalidade e freando a redistribuição 
de rendimentos (FIRPO, REIS, 2007); ou porque o processo de elevação do 
SM colocará pressões insuportáveis sobre os gastos públicos (GIAMBIAGI, 
FRANCO, 2007); ou porque se faz necessário liberar recursos para realização 
de investimentos públicos, em especial em infra-estrutura (SOARES, 2006). 
Ademais, as eventuais diferenças dos efeitos decorrentes de aumento do SM, 
considerando os setores de atividade, as ocupações (em sentido restrito) ou 
as regiões, são vistas como justificativas para a implantação de “salários 
mínimos” por setor, ocupação ou região (SOARES, 2002, p. 23).

Vale lembrar, porém, que o processo de recuperação do poder de 
compra do SM teve início quando o valor se encontrava no menor nível real 
de sua história22. Ou seja, o processo de recuperação do mínimo parte de um 
patamar extremamente baixo. E a desigualdade de renda no Brasil é muito 
elevada, qualquer que seja o recorte analítico adotado. Mesmo considerando 
que exista um conjunto de trabalhadores ocupados cujos rendimentos perma-
neçam imunes ao reajuste do mínimo, uma política de valorização do SM 
beneficia mais o grupo de trabalhadores abaixo do rendimento médio. Por-
tanto, a valorização do mínimo tende a melhorar a distribuição de renda, 
ainda que, dependendo do que ocorre com os outros níveis de rendimentos 
do trabalho, o efeito sobre a média possa exigir um tempo relativamente mais 
longo para se verificar. O enfrentamento das desigualdades, seja em termos 
da renda do trabalho, seja da renda em geral e mesmo em outros aspectos 
(como acesso a saúde, educação etc.), deve se constituir como prioridade da 

22. Ver Capítulo 6, sobre as fases históricas do SM no Brasil.
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política pública no Brasil. A busca de uma sociedade equitativa deve orientar 
permanente e fortemente as opções políticas do Brasil.

Medeiros (2005, p. 15) sintetiza o discurso dos contrários ao SM em 
três argumentos: “(...) é contraproducente, pois provoca desemprego; é inefi-
ciente, pois desestimula a produtividade; e é ineficaz como política de distribui-
ção de renda.” Cada um dos argumentos é questionado pelo autor. O argumen-
to do aumento do desemprego desconhece o efeito dinâmico de um aumento 
do SM sobre a renda e o consumo; a vigência de baixos salários pode colocar 
a sociedade e a economia brasileiras na armadilha da baixa produtividade; o 
SM protege os trabalhadores mais fracos na barganha salarial e sua elevação 
empurra os salários de baixo e melhora a distribuição de renda. 

Como consequência do processo de elevação do valor do SM, Free-
man (1996) também destaca, por um lado, o incentivo à elevação da produtivi-
dade e, por outro, a colocação na agenda pública de temas referentes a indiví-
duos que tenderiam a permanecer à margem dos grandes debates nacionais.

Uma virtude potencial do salário mínimo é que ele pode forçar em-
pregadores, sindicatos, empregados e o governo a considerar seria-
mente meios de aumentar a produtividade e capacidades dos mal 
remunerados, cujas circunstâncias econômicas são frequentemente 
ignoradas no debate nacional sobre competitividade, qualificação e 
assim por diante. (FREEMAN, 1996, p. 648, tradução nossa).

Especificamente no caso do Brasil, Medeiros (2005) ressalta que o 
principal argumento contra os aumentos do SM tem sido de ordem fiscal. 
Segundo ele, a pressão pela contenção dos gastos com a Seguridade Social 
visa apenas garantir a solvência financeira do Estado, uma vez que se consi-
dera uma variável dada (isto é, fixa) a taxa de juros determinada pelo gover-
no e que incide sobre um montante de dívida expressivo.

Mesmo com as diferenças regionais em termos de incidência de 
pobreza, pode-se afirmar que a pobreza é um desafio a ser superado nacio-
nalmente, combinando crescimento econômico, políticas sociais e assisten-
ciais, valorização do SM nacionalmente unificado e políticas de desenvolvi-
mento regional. Em outras palavras, o SM deve ser um instrumento pensado 
dentro de um arcabouço mais amplo de política de desenvolvimento econô-
mico e social de curto, médio e longo prazos.

Salário mínimo não é uma panacéia contra a pobreza e os salários 
baixos. (...) Ele redistribui renda. Ele pode melhorar o bem-estar de 
alguns trabalhadores de baixos salários e limitar a onda de crescente 
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desigualdade de rendimentos que engolfou os Estados Unidos e o 
Reino Unido. Assim como com outras intervenções redistributivas, 
porém, o mínimo carrega com ele alguns riscos de perdas decorrentes 
de ineficiências e pode ser que nem sempre ajude aqueles para quem 
sua ajuda é pensada. Quanto mais alto o nível do mínimo, maior é o 
potencial benefício redistributivo, mas também mais alto o risco de 
perda de emprego. (FREEMAN, 1996, p. 648, tradução nossa).

O SM é, antes de tudo, a introdução de um instituto moral na for-
mação de preços. Ele reflete o valor que determinada sociedade atribui para 
o trabalho e funda-se em critérios éticos de justiça e equidade. No caso do 
Brasil, país extraordinariamente desigual, deve-se priorizar o combate a 
todas as formas de iniquidades e diferenças exorbitantes de condições de 
vida. E o SM não se contrapõe a outras medidas. Ao contrário, é um instru-
mento que, aliado a outros, pode contribuir para transformar o país numa 
sociedade bem mais justa.
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A) SALáRIo MínIMo: uM PouCo dA hISTóRIA 
E o ARCABouço InTERnACIonAL

A origem do salário mínimo (SM) nas sociedades contemporâneas 
é bem recente, embora tenha sido identificada a determinação legal de va-
lores monetários de contraprestação ao trabalho à época de Hamurabi, rei 
da Babilônia, entre 2067 e 2025 antes de Cristo. O famoso Código de Ha-
murabi definia os salários para algumas profissões artesanais ou braçais, 
tais como os de operários, tijoleiros, carpinteiros, cordoeiros, pedreiros 
(NASCIMENTO, 2008).

Desde o final do século XIX, predominava a percepção de que os 
mercados de trabalho das sociedades capitalistas, devido à própria natureza 
e ao funcionamento, tendiam a gerar taxas de salários em patamares muito 
baixos, notadamente para aqueles segmentos da força de trabalho com menor 
qualificação, menor poder de barganha e ocupados em unidades de produção 
de baixa produtividade.

As políticas de fixação de SM começaram a ser adotadas na passa-
gem do século XIX para o XX. Os primeiros países a ter uma legislação sobre 
SM foram Austrália e Nova Zelândia (NASCIMENTO, 2008). Como a 
Austrália constitui-se em um Estado federativo, composto por seis estados e 
cinco territórios, a legislação nacional possibilitava que seus estados institu-
íssem o respectivo SM. A lei da Austrália Ocidental (um dos estados austra-
lianos) apresenta um conceito amplo de SM: “ ‘é o salário que permite ao 
obreiro, colocado em condições médias, viver com um conforto razoável e 
fazer frente aos encargos de uma família normal’ ” (NASCIMENTO, 2008, 

Capítulo 5
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p. 159). A lei de Queensland (outro dos estados da Austrália) é mais especí-
fica, inclusive na referência ao tamanho da família e trabalho de outros de 
seus membros: 

(...) o salário mínimo deve sempre permitir a um obreiro de boa 
conduta, de saúde, vigor e competência normais, viver com sua mu-
lher e três filhos em um estado de conforto médio tomando como 
base de avaliação as condições de existência que prevaleçam no meio 
considerado e sempre se levando em conta os ganhos da mulher e 
filhos. (Lei de Queensland apud NASCIMENTO, 2008, p. 159).

Depois da Austrália e Nova Zelândia, em 1909 a Inglaterra criou a 
legislação sobre SM, e, em seguida, em 1912, o Estado de Massachusetts 
dos EUA aprovou legislação sobre SM voltada para o trabalho da mulher 
e da criança. A partir do período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
a instituição do SM começou a se expandir entre os países. França (em 
1915); Peru (em 1916); México (em 1917); e Noruega, Áustria e Argentina 
(em 1918). A Constituição do México, de 1917, que resultou da Revolução 
Mexicana, foi a primeira a prever pisos para os salários, isto é, o SM pro-
priamente dito (por regiões) e o “salário mínimo profissional”, que deveria 
levar em conta as condições específicas dos setores. Depois da Guerra, 
Tchecoslováquia instituiu o SM (em 1919) e, na década de 1920, Alemanha 
(1923) e Espanha (1926). Na década seguinte, Bélgica, Costa Rica, Cuba 
(em 1934) e colônias inglesas na África e no Caribe (década de 1930) são 
alguns dos que passaram a contar com normas legais sobre o SM. Nos 
EUA, um SM com cobertura em todo o país foi implantado em 1938, no 
período da Grande Depressão, que se seguiu ao crash financeiro de 1929, 
e, atualmente, dos 50 estados daquele país, apenas cinco não contam com 
leis estaduais referentes ao SM1 (DIEESE, 1992; NASCIMENTO, 2008; 
SILVA, 2009; US DEPARTMENT OF LABOR2)

Em 1919, no âmbito do Tratado de Versalhes, foi criada a Organiza-
ção Internacional do Trabalho - OIT, que tinha e tem como propósito “traba-
lhar pela promoção da justiça social e melhores condições de vida e de traba-
lho em todo o mundo” (OIT, 2000, p.3). Havia o reconhecimento da neces-

1. Os estados sem leis próprias referentes a SM são: Carolina do Sul, Tennessee, Alabama, Mississipi e Louisiana. Em 
seis outros estados, em meados de 2009, as leis estaduais previam SM inferior ao determinado pela lei federal. Para um 
quadro dos valores dos “salários mínimos estaduais” vigentes nos EUA, ver http://www.dol.gov/esa/minwage/america.
htm#content (acesso em 03 de junho de 2009).
2. http://www.dol.gov/esa/minwage/chart.htm e http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm#content - acesso em 
03 de junho de 2009.
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sidade de proteger os direitos fundamentais de todos os trabalhadores. Para 
Angela Gomes (2002, p. 19), o Tratado de Versalhes recomenda a formulação 
de um novo tipo de direito: o direito do trabalho, que nasce apoiado em san-
ção institucional internacional (a OIT) e deve caracterizar a nova sociedade, 
pós-guerra, que se pretende construir. 

O principal meio de ação dessa organização internacional é o estabe-
lecimento de normas, as chamadas Convenções, que passam a ter vigência 
nos países que a elas, voluntariamente, aderirem. Desde a fundação da OIT, 
foram elaboradas três Convenções referentes ao SM: a de número 26, de 
1928; a de número 99, de 1951; e a de número 131, de 1970. O Brasil ratifi-
cou todas as três Convenções (a primeira e a segunda em 1957 e a terceira, 
em 1983) e ainda é signatário delas.

A primeira Convenção da OIT sobre fixação do salário mínimo data 
de 1928 e tratava da fixação do SM na indústria, no comércio e em formas 
de trabalho em domicílio (que é diferente de “trabalho doméstico”), nas ati-
vidades em que a negociação coletiva direta não tivesse determinado um piso 
(OIT, 1928). A Convenção nº 99, de 1951, trata do estabelecimento do SM 
na agricultura e em atividades afins (OIT, 1951).

Por sua vez, a Convenção nº 131, de 1970, pretende ser mais geral 
do que as duas convenções que a antecederam, embora não as revogue, e 
propõe em seu preâmbulo ser “desejável adotar um novo sistema que (...) 
assegure uma proteção aos assalariados contra os salários excessivamente 
baixos”. Em seus artigos diz que a fixação do valor do salário mínimo deve 
levar em consideração as “necessidades dos trabalhadores e das respectivas 
famílias, tendo em atenção o nível geral dos salários no país, o custo de 
vida, as prestações de segurança social e os níveis de vida comparados de 
outros grupos sociais”. Além disso, diz a Convenção, é preciso “instituir e 
manter métodos adaptados às condições e carências do país que permitam 
fixar e ajustar, periodicamente, os salários mínimos que devem ser pagos”. 
Para tanto, deve-se “consultar plenamente as organizações representativas 
de empregadores e de trabalhadores interessadas”. Por fim, reforça a neces-
sidade de “se adotarem as medidas apropriadas, tais como inspeção ade-
quada, complementada por outras medidas necessárias, para assegurar a 
aplicação efetiva de todas as disposições relativas a salários mínimos” (OIT, 
1970a, tradução nossa).

As três Convenções da OIT sobre SM têm alguns pontos em comum. 
As três indicam a necessidade de criação e aplicação de instrumentos que 
tornem efetivos os valores fixados para o SM. A Convenção mais recente 
explicita a necessidade de “inspeção adequada, complementada por outras 
medidas” (no art. 5º), enquanto a mais antiga fala em “sistema de controle e 
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sanções” (no art. 4º) e a Convenção referente à fixação do SM na agricultura 
indica que “as disposições deverão prever o controle, a inspeção e as sanções” 
(também no art. 4º). Assim, uma vez que as três Convenções seguem válidos, 
para os países que as ratificaram, como é o caso do Brasil, os governos devem 
estabelecer mecanismos de inspeção, controle e sanções para fazer valer de 
fato o SM como piso de remuneração do trabalho.

Outro ponto em comum às três Convenções refere-se ao estímulo ao 
diálogo tripartite na determinação do SM e de seus reajustes periódicos. As 
duas Convenções mais antigas assemelham-se muito nesse aspecto e reco-
mendam consulta prévia às organizações de empregadores e de trabalhadores 
e, ao arbítrio dos governos, a “pessoas especialmente qualificadas” no tema. 
Ademais, advogam que representantes das organizações dos empregadores 
e dos trabalhadores devem participar em bases de igualdade entre eles, quan-
to a número e forma de participação no processo. A Convenção nº 131 man-
tém o caráter paritário das representações de trabalhadores e de empregadores 
e, no entanto, amplia a possibilidade do alcance da participação desses dois 
atores. A par da possibilidade de serem consultados (ou, nos termos da Con-
venção, “exaustivamente consultados”), “se for apropriado à natureza dos 
mecanismos para a fixação de salários mínimos, se disporá também que 
participem diretamente de sua aplicação” (OIT, 1970a, tradução nossa). 
Ademais, a participação das “pessoas de reconhecida competência” fica 
condicionada à “exaustiva consulta” às organizações representantes de traba-
lhadores e empregadores por parte dos governos.

Deve-se ressaltar que apenas a Convenção mais recente, a de 1970, 
explicitou a concepção do SM como valor financeiro capaz de garantir o 
mínimo vital (no caso, dos trabalhadores e de suas famílias). As anteriores 
parecem tentar induzir uma negociação de valores e a fixação de um piso 
salarial, mas sem referência a padrões mínimos de sobrevivência, sejam in-
dividuais ou familiares.

B) uMA PRáTICA GEnERALIzAdA

A fixação de um salário mínimo em patamares adequados, que fun-
cione efetivamente como um padrão, é um importante instrumento para a 
regulação do mercado de trabalho, uma vez que eleva os salários dos traba-
lhadores de mais baixa renda, e, com isso, eleva o nível de bem-estar dessas 
pessoas e de suas famílias, bem como estabelece um piso salarial para os 
segmentos em que os que têm menor poder de barganha são alvo de discri-
minação étnica ou de gênero, freando a tendência à ampliação do leque sala-
rial (BERNSTEIN, SCHMITT, 2000).
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A ausência ou fragilidade deste tipo de regulação, entre outros fato-
res, pode implicar num mercado de trabalho com grandes distâncias entre os 
maiores e os menores salários. Para se ter uma idéia, pesquisa de uma con-
sultoria, realizada em 2005, revela que, num universo de 26 países e levando 
em conta empresas com faturamento acima de US$ 500 milhões, o Brasil, 
depois do México, apresentou o maior leque salarial, isto é, a diferença entre 
a maior e a menor remuneração média nessas grandes empresas3. De fato, a 
relação entre a remuneração média dos presidentes das companhias e a remu-
neração média dos operários foi de 39 vezes no Brasil, contra 19 vezes na 
média dos 26 países. Do conjunto de países pesquisados, o Brasil só não es-
tava em situação pior que a do México, onde a diferença entre o piso e o teto 
era de 44 vezes. No outro extremo, figurava o Japão, com apenas 8,5 vezes. 
Nos EUA a diferença era de 16 vezes. A remuneração total média dos presi-
dentes das empresas no Brasil era 2% maior do que a média nos 26 países, 
enquanto que a dos operários ficava 57% abaixo da média.

O reconhecimento da importância do SM como instrumento de pro-
moção de bem-estar social pode ser atestado não apenas pelo seu uso contí-
nuo ao longo de várias décadas como também pela sua adoção por dezenas 
de países, desde aqueles de maior renda per capita, como os países membros 
da OCDE, até aqueles de renda mais baixa, como diversos países da Améri-
ca Latina e dos continentes africano e asiático4. Em maio de 2009, 51 países 
haviam ratificado a Convenção nº 131 da OIT. Em 2008, 119 países haviam 
ratificado pelo menos uma das três Convenções que tratam do SM (ILO, 
2008, p. 47). Nos termos da OIT, “Salários mínimos são quase um instru-
mento universal de política – são aplicados em mais de 90% dos Estados 
membros da OIT.” (ILO, 2008, p. 33, grifo e tradução nossos5). 

Mesmo entre alguns dos países que não adotaram a Convenção nº 
131, como ocorre com vários desenvolvidos da Europa, existem instrumen-
tos de fixação de piso para as remunerações de trabalhadores. Por exemplo, 
na Alemanha, Suécia e Itália, os limites salariais para contratação são defi-
nidos por meio de negociação coletiva, entre entidades sindicais e empre-
sariais. Ainda que na grande maioria dos países acompanhados pela OIT, o 
governo seja o responsável final por definir o valor, a cobertura, o reajuste 
e a periodicidade de revisão do SM (passando ou não por processos de 
consultas aos atores sociais), numa minoria de países ele é fixado por diá-

3. Valor Econômico, p. D6,16 de janeiro de 2006.
4. O tema do SM no contexto internacional é tratado no Capítulo 3 deste livro.
5. Segundo a OIT (ILO, 2008, p. 47), 181 países se associavam à Organização em 2008. Note-se que o SM também 
pode vigorar em países que não sejam signatários de qualquer uma das três referidas convenções.
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logo social, seja para vigorar como “SM nacional”6, seja como “salários 
mínimos setoriais”7.

C) o SM no BRASIL

c.1) Início da história do SM no Brasil

As lutas sindicais dos trabalhadores no Brasil começaram a ocorrer, 
de forma mais intensa e organizada, no final do século XIX. Os movimentos 
pelos direitos do trabalho no Brasil, na década final do século XIX e nas duas 
iniciais do seguinte, tiveram que se defrontar com a pesada herança do pas-
sado escravista e lutar pelo reconhecimento do valor do ato de trabalhar e da 
dignidade dos trabalhadores e pela construção de sua identidade social, que 
possibilitariam a conquista coletiva de direitos (GOMES, 2002).

Até a década de 1920, as principais reivindicações dos movimentos 
dos trabalhadores centravam-se na busca da jornada de oito horas, na proteção 
ao trabalho das mulheres e das crianças, no direito de associação, nos aumen-
tos salariais e em garantias contra acidentes de trabalho (GIANNOTTI, 2007, 
p. 63; GOMES, 2002, p. 18). Além disso, outra luta necessária era fazer valer 
de fato os direitos conquistados. Ou seja, mesmo os acordos alcançados “(...) 
dependiam basicamente da força das organizações de classe para mantê-los” 
(GOMES, 2002, p. 18). O patronato defendia, de modo aguerrido, o que 
entendia ser a “liberdade de trabalho” no interior das empresas (GOMES, 
2002, p. 20).

Já antes de 1920, porém, o SM aparece, de forma esporádica, 
como reivindicação e bandeira de luta. Em 1892, os participantes do 1º 
Congresso Socialista reivindicavam “determinação do salário mínimo 
baseado no preço mínimo das necessidades atuais”. O documento do Con-
gresso Operário, realizado em 1912 no Rio de Janeiro, também demanda-
va o SM8. Na época da greve de 1919, em São Paulo e outras regiões, um 
dos itens de pauta era “estabelecer um salário mínimo baseado sobre o 
custo atual dos víveres”, com pagamento semanal, segundo o jornal A 
Plebe (DIEESE, 1992).

6. Entende-se por “SM nacional” aquele que é fixado para vigorar em todo o país e para várias ocupações e setores de 
atividade. O “SM nacional” distingue-se dos pisos de remuneração estabelecidos por ocupações, por regiões e/ou por 
setores de atividade.
7. Sobre os sistemas de SM vigentes nos diversos países do mundo, ver o Capítulo 3 deste livro.
8. Segundo Giannotti (2007, p. 66-67), o documento do final do Congresso trazia as principais reivindicações: indeniza-
ção para acidentes de trabalho; limitação da jornada para mulheres e crianças; seguro de vida e pensão para a velhice; 
salário mínimo; e educação primária obrigatória. 
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Durante a década de 1920, na greve dos trabalhadores gráficos de 
1923, ficou  explícita a necessidade de se calcular o custo de vida “de um 
lar operário, uma vida modesta e humilde”, tentando-se implantar, mais 
precisamente, pisos diferenciados por função para a categoria (DIEESE, 
1992). No ano seguinte, os militantes operários da Revolução de 1924 
apresentaram, ao Comitê das Forças Revolucionárias, como primeiro item 
reivindicado “A fixação do salário mínimo para todas as classes trabalha-
doras do Estado, de conformidade com a tabela de gêneros de primeira 
necessidade, inclusive vestuário e habitação.” (A PLEBE apud DIEESE, 
1992, p. 20). Em 1927, nas campanhas pela aplicação da lei de férias, em-
preendidas pelos trabalhadores gráficos e por diversas outras categorias, o 
SM apareceu como ponto importante na pauta. O Bloco Operário Campo-
nês, criado em 1928 sob estímulo do Partido Comunista, então na clandes-
tinidade, tinha, entre suas principais bandeiras de luta, a defesa da regula-
mentação, por lei, de direitos dos trabalhadores, como o SM, férias, fim dos 
acidentes e normas protetoras para as crianças (GIANNOTTI, 2007, p. 89). 
Um pouco mais tarde, durante as discussões da Constituinte de 1934, o SM 
era frequentemente considerado como piso de categorias, mesmo por parte 
de sindicatos de trabalhadores, como o dos Comerciários e dos Bancários, 
que chegaram a fazer levantamentos para fixar o salário normativo mais 
adequado para as respectivas categorias (DIEESE, 1992).

Segundo o DIEESE (1992, p. 20):

Cabe lembrar que, do ponto de vista dos trabalhadores, a questão do 
salário mínimo era nessa época marcada por duas posições diferen-
tes. Por um lado, havia a preocupação de se garantir ao trabalhador 
pelo menos uma remuneração mínima e, por outro, questionava-se a 
natureza deste mínimo e se seu estabelecimento causaria a redução 
dos salários vigentes.

No início da década de 1930, o SM surgiu como item de proposta 
empresarial. Um anteprojeto de lei, elaborado pela FIESP em 1931, apresen-
tou a definição do SM e outras referências para sua determinação, que servi-
rão posteriormente como base para a instituição do SM por lei no país (DIEE-
SE, 1992). O apoio da FIESP à implantação do SM e a divisão do movimen-
to sindical, fenômenos surpreendentes a princípio, parecem estar relaciona-
dos. Em função do avanço da organização e das campanhas dos operários, os 
salários na indústria paulista vinham crescendo ao longo da década de 1920, 
e os empresários, pelo menos aqueles organizados em entidade representati-
va, consideraram que a instituição do SM por legislação (isto é, por iniciativa 
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do Estado) seria uma oportunidade para reduzir o ímpeto de crescimento dos 
salários e retirar a questão do salário da pauta das negociações diretas com 
seus empregados (SILVA, 2009, p. 32). De fato, em 1931, a proposta do re-
cém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pretendia estabele-
cer, com apoio de levantamento estatístico, o mínimo no nível de subsistência 
apenas. Quando o SM entrou finalmente em vigor, em 1940, seus valores 
foram determinados abaixo dos salários pagos nas indústrias, mas acima 
dos pagos nas outras atividades econômicas urbanas e nas zonas rurais, e 
os juízes do trabalho, em julgamentos de dissídios coletivos, passaram a 
adotar o SM como referência para as demandas salariais, combinação que 
favoreceu as indústrias duplamente, com a possibilidade de redução de 
custos e com a expansão do mercado consumidor de seus bens (SILVA, 
2009, p. 32 e 38). Segundo Oliveira (2003, p. 38, itálicos no original9), 

“O decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de 
medidas destinadas a instaurar um novo modelo de acumulação. (...) 
a legislação trabalhista igualava reduzindo – antes que incrementan-
do – o preço da força de trabalho.” 

Para Oliveira (2003, p. 38 e 40), o SM constituía um mecanismo 
para o Estado regular o preço da força de trabalho e, mais ainda, de “igua-
lar pela base”, viabilizando o processo acelerado de acumulação capitalis-
ta em que a indústria passa a ser o centro dinâmico da economia. Esse autor 
argumenta também contra as interpretações de que os valores do SM, nes-
se momento histórico do país, foram fixados em níveis mais elevados do 
que o seriam pela barganha direta entre operários e patrões. Evidência de 
que o SM não representou forma de redistribuir ganhos para os trabalhado-
res, pelo menos para o operariado industrial, seria que o mínimo não impe-
diu nem sequer dificultou o crescimento econômico (ou, na perspectiva do 
autor, “a acumulação”) em ritmo acelerado.

c.2) A instituição legal do SM no Brasil10

Segundo Giannotti (2007, p. 100-101), até 1925, ano da lei de férias, 
eram poucos os direitos dos trabalhadores estabelecidos em lei e, além disso, 

9. O texto original, Crítica à Razão Dualista, foi publicado em Estudos Cebrap, em 1972, e a primeira edição em livro data 
de 1981. A reedição de 2003 agrega outro ensaio do autor, “O ornitorrinco”.
10. Os dois capítulos que se seguem complementam a visão histórica sobre o SM no Brasil. O Capítulos 6 propõe e 
analisa uma periodização dos valores reais do SM no Brasil; e o 7 discute a relação do SM com o custo da cesta básica 
e com o “salário mínimo necessário” ao longo do tempo.



81

os poucos que existiam frequentemente não eram praticados. Gomes (2002, 
p. 19), porém, data o início da intervenção estatal, por meio de leis, nas rela-
ções de trabalho do Brasil no ano de 1919, quando passa a vigorar a lei de 
acidentes de trabalho. Essa lei foi precedida pelos debates, travados no par-
lamento em 1917 e 1918, sobre um projeto de Código de Trabalho para o 
país, que, apesar de não ter sido aprovado, se desdobrou em algumas das leis 
trabalhistas posteriores.

A partir de 1930, com o fim da República Velha e a ascensão da 
Aliança Liberal e de Getúlio Vargas ao governo do Brasil, começaram a ser 
instituídos o marco regulatório legal e o aparato garantidor de leis e acordos 
das relações capital-trabalho no país11. Os avanços no direito do trabalho da 
década de 1930, porém, têm sua história enraizada nas lutas operárias das 
décadas anteriores (GOMES, 2002).

Conforme Giannotti (2007, p. 112),

A implantação das leis trabalhistas e sociais atendia a três necessida-
des históricas:
1 – Racionalizar e regulamentar as relações de trabalho, possibilitan-
do o desenvolvimento capitalista, que estava emperrado.
2 – Esvaziar as pressões da classe operária, que visava conquistar os 
mesmos direitos das classes operárias de outros países. Entre esses 
direitos, oito horas de trabalho diário, salário mínimo, descanso se-
manal, regulamentação do trabalho da mulher e dos menores, previ-
dência social.
3 – Atender às pressões da OIT, que exigia um mínimo de igualdade 
de condições para não desequilibrar a concorrência entre os vários 
países.
Junto com as leis de proteção ao trabalhador, também são criadas leis 
e normas regulamentadoras da vida sindical, visando a um maior 
controle sobre ela, para castrá-la.

Depois da Revolução Constitucionalista de 1932, em que se defron-
taram a força militar de São Paulo e o exército nacional, o Governo Provisó-
rio da Revolução de 1930 convocou uma Assembléia Nacional Constituinte. 
A segunda Constituição Republicana do Brasil, promulgada em 1934, foi 
inovadora, mas teve vida curta. Vigorou, de fato, por apenas um ano, já que 

11. Por exemplo, em 1930, é constituído o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; em 1931, entra em vigor a lei 
de sindicalização; as juntas e as comissões de conciliação começam a atuar em 1932; e a Constituição de 1934 institui 
a Justiça do Trabalho. Ver GOMES, 2002.
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foi suspensa por ato decorrente da Lei de Segurança Nacional,  em 1935. E, 
em 1937, outra constituição foi outorgada por Getúlio Vargas, dando início 
ao período ditatorial do Estado Novo.

Conforme a Constituição brasileira de 1934, o SM deveria atender 
às necessidades do trabalhador apenas, desconsiderando as de sua família, e 
levar em conta as especificidades das regiões a que correspondesse. 

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. 
§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além 
de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador: 
(...)
b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada 
região, às necessidades normais do trabalhador; (...) (BRASIL, 1934).

O texto da Constituição de 1937, no que diz respeito especificamen-
te ao direito ao SM, assemelha-se à redação da letra b do art. 121 da Consti-
tuição de 1934.

Art 137 - A legislação do trabalho observará, além de outros, os se-
guintes preceitos: 
(...)
h) salário mínimo, capaz de satisfazer, de acordo com as condições de 
cada região, as necessidades normais do trabalho; (BRASIL, 1937).12

Em 1936, a Lei nº 185, de 14 de janeiro, pretendia estabelecer os 
procedimentos para determinação do valor (ou melhor, dos valores) do SM 
e sua efetivação de fato. Para tal, especificava o conceito de SM presente na 
Constituição de 1934, listando os itens de despesa do trabalhador a que o SM 
deveria atender:

Art. 1º Todo trabalhador tem direito, em pagamento do serviço pres-
tado, a um salário mínimo capaz de satisfazer, em determinada região 
do País e em determinada época, as suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. (BRASIL, 
1936, com adequação para normas ortográficas atuais nossa).

12. Segundo Silva (2009, p. 28), a substituição da expressão “necessidades normais do trabalhador”, da Constituição 
de 1934, por “necessidades normais do trabalho”, na de 1937, refletia a ideologia corporativista em implantação no 
Estado Novo.
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No artigo seguinte, a lei introduz o conceito de salário mínimo por 
dia e refere-se a trabalhador adulto. Ademais, permite reduzir à metade o SM 
dos adolescentes aprendizes ou auxiliares (com idade entre 14 e 18 anos) e 
aumentar, pela metade, o salário dos ocupados em serviços insalubres.

Art. 2º Salário mínimo é a remuneração mínima devida ao trabalhador 
adulto por dia normal de serviço. Para os menores aprendizes ou que 
desempenhem serviços especializados, é permitido reduzir até a meta-
de o salário mínimo e para os trabalhadores ocupados em serviços 
insalubres é permitido aumentá-lo na mesma proporção. (BRASIL, 
1936, com adequação para normas ortográficas atuais nossa).

Mas, do ponto de vista prático, o principal objetivo da Lei nº 
185/1936 era instituir as “Comissões de SM”, encarregadas, pela Lei, de fixar 
o valor para cada uma das 22 regiões em que o país, em princípio, foi dividi-
do. Essas 22 regiões, correspondentes às Unidades Federativas da época (20 
Estados, Distrito Federal e Território do Acre), poderiam, em função dos ní-
veis de custo de vida, ser separadas em duas ou mais novas regiões, segundo 
recomendação da respectiva Comissão do SM e deliberação do Governo 
Federal. As comissões teriam de cinco a 11 membros (número a ser definido 
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) e seriam compostas por 
representantes de entidades, legalmente reconhecidas, de trabalhadores e de 
empregadores e de uma “pessoa de notória capacidade moral, versada em 
assuntos de ordem econômica e social” (nos termos da Lei nº 185/1936), que 
seria o presidente da Comissão, indicada por decreto do presidente da Repú-
blica. Os representantes de trabalhadores e de empregadores seriam escolhi-
dos pelos associados entre os membros de suas entidades e nomeados pelo 
Ministro do Trabalho. A Comissão só poderia deliberar com a presença da 
maioria de seus membros e em número igual de representantes presentes dos 
empregadores e dos trabalhadores, cabendo ao presidente da Comissão o voto 
decisivo em caso de empate (“voto de Minerva”).

O valor do SM para a região seria fixado pela respectiva Comissão, 
com base em análises que levassem em conta o custo para fazer frente às 
necessidades vitais explicitadas na Constituição, além da realidade econômi-
ca e dos salários efetivamente pagos na região (ou na sub-região que, por 
divisão, dela resultasse): 

Art. 9º O salário mínimo será fixado para cada região ou zona, de 
modo geral, ou segundo as identidades das condições e necessidades 
normais da vida nas respectivas regiões após minucioso inquérito 
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censitário sobre as condições econômicas locais, inclusive no que se 
refere aos salários efetivamente pagos, a fim de proporcionar às 
Comissões de Salário os elementos de que carecem, para avaliarem 
a importância dos recursos mínimos indispensáveis à satisfação das 
necessidades normais do trabalhador. (BRASIL, 1936, com adequa-
ção para normas ortográficas atuais nossa).

Depois de ajustada na Comissão, a proposta de valor para o SM da 
região deveria ser divulgada, explicitando, até mesmo, os percentuais consi-
derados para cada um dos itens estabelecidos de despesa (alimentação, habi-
tação, vestuário, higiene e transporte). Por um prazo de 90 dias, a Comissão 
receberia observações encaminhadas pelos interessados e, em seguida, rea-
valiaria ou confirmaria o valor proposto inicialmente. O valor final indicado 
pela Comissão seria divulgado na região e, dentro de um prazo máximo de 
15 dias, remetido ao Ministério do Trabalho e submetido ao Presidente da 
República, que o faria publicar no Diário Oficial, com o valor entrando em 
vigência 60 dias após a publicação.

O valor definido pela Comissão, contra o qual caberia possibilidade 
de recurso à Justiça do Trabalho, teria vigência de três anos em princípio, com 
possibilidade de, terminada sua vigência, ser mantido ou, excepcionalmente, 
ser revisto antes do prazo por maioria de três quartos dos membros da Co-
missão. A Lei estipulava multas para eventuais fraudadores e assegurava “aos 
sindicatos e associações de classe devidamente reconhecidos” o direito à 
fiscalização do cumprimento da Lei.

Apesar da Lei de 1936, o processo de fixação do SM no Brasil foi 
novamente regulamentado em 1938 (por meio do Decreto-Lei nº 399 e do 
Regulamento que o integra) e somente em 1940 o SM passou, de fato, a vi-
gorar (pelo Decreto-Lei nº 2.162).

O Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, tem apenas um pará-
grafo e remete ao Regulamento que o integra:

DECRETO-LEI Nº 399, DE 30 DE ABRIL DE 1938

Aprova o regulamento para execução da lei n. 185, de 14 de janeiro 
de 1936, que institui as Comissões de Salário Mínimo

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, a fim de 
dar cumprimento ao art. 137, alínea h, da Constituição e usando da 
atribuição que lhe confere o art. 74, alínea a, da mesma Constituição, 
resolve, para execução do art. 18 da lei n. 185, de 14 de janeiro de 
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1936, aprovar o regulamento que a este acompanha, estabelecendo 
a organização e o funcionamento das Comissões de Salário Mínimo, 
instituídas pela lei citada.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1938, 117º da Independência e 50º da 
República. 
GETULIO VARGAS. 
Waldemar Falcão. (BRASIL, 1938).

O Regulamento do Decreto-Lei nº 399/1938, ainda que mais exaus-
tivo na descrição normativa do processo de fixação do SM e de funciona-
mento das Comissões de SM, reafirmou boa parte do conteúdo da Lei nº 
185/1936. Foram ratificados, por exemplo, a diferenciação regional do SM; 
os cinco grupos de necessidades a serem atendidas; a restrição às necessida-
des do trabalhador individual; a nomeação dos membros das Comissões pelo 
Ministério do Trabalho; a realização de pesquisas sobre o custo de vida e as 
menores remunerações e respectivas funções ocupacionais; a divulgação das 
pesquisas e das propostas de valores (por item de despesa), com prazos para 
deliberar sobre “as observações que as classes interessadas lhe dirigirem”; e 
a vigência do valor do SM por três anos. O conteúdo do Regulamento 
399/1938, por sua vez, veio a ser amplamente incorporado ao texto da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943.

O Regulamento enunciava, logo no primeiro artigo, que é papel das 
Comissões de SM fixar o valor do salário mínimo e, no artigo seguinte, o 
conceituava. 

Art. 1º A fixação do salário mínimo, a que todo trabalhador tem 
direito, em retribuição a serviço prestado, competirá às Comissões 
de Salário Mínimo, instituídas pela lei n. 185, de 14 de janeiro de 
1936, as quais terão as funções e atribuições discriminadas no 
presente regulamento.
Art. 2º Denomina-se salário mínimo a remuneração mínima devida 
a todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de 
serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, 
as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, 
higiene e transporte. (BRASIL, 1938).

Por outro lado, uma diferença importante entre a lei de 1936 e o 
Regulamento de 1938 diz respeito ao aprofundamento da concentração de 
prerrogativas em relação à fixação do SM nas mãos do governo central, em 
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especial no Departamento de Estatística e Publicidade do Ministério do Tra-
balho, Indústria e Comércio, e ao consequente encolhimento relativo do po-
der das Comissões. Ainda que a atribuição de decidir o valor do SM 
continuas se na alçada das Comissões, o Departamento de Estatística e Publi-
cidade deveria indicar o valor adequado do SM para a região e, posteriormen-
te, se não concordasse com a definição da Comissão, poderia recorrer à Jus-
tiça dentro do prazo de 15 dias.13 Caso alguma Comissão não atendesse a 
todos os procedimentos e prazos prescritos, o Departamento poderia fixar o 
valor do SM da região.

Na letra da lei, passou-se a prever, de forma explícita, representação 
paritária de empregadores e trabalhadores na composição da Comissão. Mas 
a nomeação dos seus membros continuou como atribuição do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio; os representantes deveriam ser oriundos de 
entidades legalmente reconhecidas; e o presidente da Comissão continuou 
com direito ao “voto de Minerva”, sendo indicado pelo Presidente da Repú-
blica “dentre os cidadãos brasileiros de notória idoneidade moral, versados 
em assuntos de ordem econômica e social” (BRASIL, 1938).

O Decreto-Lei nº 2.162, de 1º de maio de 1940, que institui concre-
tamente o primeiro SM da história brasileira reafirma as cinco características 
já ressaltadas: 

1. a regionalização; 
2. a satisfação das necessidades do trabalhador (sem menção às de 
sua família); 
3. alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte como as 
necessidades a serem satisfeitas; 
4. salário mínimo por dia de serviço; e 
5. a condição de adulto do trabalhador a fazer jus ao SM.
O Decreto-Lei nº 2.162/1940 trouxe, ao seu final, os valores dos 

salários mínimos das 50 regiões em que foi dividido o país, com as respecti-
vas percentagens para os custos de alimentação, habitação, vestuário, higiene 
e transporte para o trabalhador adulto. Como os valores de algumas regiões 
coincidem, na prática foram implantados 14 salários mínimos regionais no 
Brasil em 1940.

13. As outras entidades que poderiam recorrer à Justiça contra decisões das Comissões são, nos termos do Regulamen-
to: “uniões de sindicatos” (expressão utilizada no regulamento), sindicatos, associações e instituições de classe legal-
mente reconhecidos.
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QuAdRo I
valores do SM por sub-região

Brasil - 1940

Regiões Salário mensal

Todo o interior de: AL, MA, PB, PI, RN e SE
Grupo 1 de cidades do interior da BA
Interior de GO (fora Goiânia e outras cidades)
Grupo 1 de cidades do interior do MT
Interior de PE (fora Recife/Olinda)
Grupo 1 de localidades do interior do RJ
Todo o interior de: CE, ES e PA
Grupo 2 de cidades do interior da BA
Todo o interior do AM
Grupo 3 de cidades do interior da BA
Grupo 2 de cidades do interior de: MG e PR
Capital do MA
Capital do PI (Teresina) e Parnaiba
Capital de: AL e SE
Capital de: PB e RN
Grupo 1 de cidades do interior de SC
Capital e grupo de cidades do interior de: BA e GO
Capital de: CE, MT e PA
Capital de PE (Recife) e Olinda
Grupo 2 de cidades do interior de: RJ e SC
Grupo 1 de cidades do interior de SP
Capital de: AM e ES
Grupo 1 de cidades do interior de: PR
Cidades do interior do RS
Capital e grupo de cidades do interior de: MG e SC
Grupo 2 de cidades do interior de SP
Território do Acre
Grupo 2 de cidades do interior do MT
Capital do PR
Capital do RS
Capital do RJ (Niterói), São Gonçalo e Nova Iguaçu
Grupo 3 de cidades do interior de SP
Capital e grupo de cidades do interior de SP
Distrito Federal (Guanabara)

90$000

100$000

110$000

120$000

125$000
130$000
140$000

150$000

160$000

170$000

180$000

200$000

220$000
240$000

Fonte: Decreto-Lei nº 2.162/1940

Entre as sub-regiões, o menor SM valia 90$000 (noventa mil réis), 
para o interior do Nordeste, e o maior equivalia a 240$000 (duzentos e qua-
renta mil réis), para a então Capital Federal, a Guanabara, firmando uma re-
lação de 2,67 do maior para o menor. Na capital de São Paulo vigorava o 
segundo valor mais alto. O peso da alimentação variava entre 50% e 65% do 
total de despesas com os cinco itens. O Decreto-Lei nº 2.162 foi publicado 
em 1º de maio de 1940, mas, em seu penúltimo artigo, determinava um prazo 
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de 60 dias para entrada em vigência dos valores do SM. Por isso, considera-se 
que o primeiro SM da história brasileira data de 1º de julho de 194014.

Para Gomes (2002, p. 36-37), a instituição do SM foi uma das mais 
importantes medidas, no tema dos direitos do trabalho, que foram formuladas 
com o objetivo de gerar apoio e bases de legitimidade entre os trabalhadores 
para o regime do Estado Novo. Segundo ela, os impactos reais do SM sobre 
os ganhos dos trabalhadores constituem, há muito tempo, tema controverso. 
Desde o início da instituição do SM no país, havia reclamações quanto ao 
valor fixado e aos itens de despesas “imprescindíveis” não contemplados no 
cálculo, como compra de jornal, recreação e contribuição para instituto de 
previdência e sindicato, haja vista a manifestação do Sindicato dos Comerci-
ários de São Paulo à respectiva Comissão de Salário Mínimo, em setembro 
de 1941 (citada em DIEESE, 1992, p. 21). A incorporação, no texto legal, de 
novos itens entre as despesas a serem contempladas pelo SM, no entanto, 
viria apenas no final da década de 1980.

c.3) As Comissões do SM

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, traz um capí-
tulo com o título “Do salário mínimo”. Originalmente, esse item da CLT – 
Capítulo III – desdobrava-se em 53 artigos, dos quais, ao longo da história, 
inúmeros foram sendo revogados e outros perderam validade. Atualmente, 
apenas 14 artigos estão em vigência.

A CLT ratifica, no artigo 76, o conceito de SM presente no Decreto-
Lei nº 399/1938: contraprestação mínima, por dia de serviço, devida ao tra-
balhador adulto, de ambos os sexos, com valor capaz de arcar com as neces-
sidades individuais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte 
em determinada época e região. São duas as novidades desse artigo da CLT: 
inclui expressamente o trabalhador rural e ressalta que a remuneração será 
paga pelo empregador. 

Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga 
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao traba-
lhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e ca-
paz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas 
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene 
e transporte. (BRASIL, 1943).

14. No endereço eletrônico http://www.mte.gov.br/sal_min/EVOLEISM.pdf, mantido em sítio do Ministério do Trabalho e 
Emprego do Brasil, encontra-se uma lista com os atos legais de reajuste e aumento do salário mínimo e com os valores 
mais altos, desde 1940. (Acesso em 21 de janeiro de 2010).
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Entre os artigos do Capítulo “Do salário mínimo” revogados, muitos 
diziam respeito às Comissões de SM, da constituição (artigos 87 a 100), às 
atribuições (101 a 111) ou à forma de fixação do SM (112 a 116), além de outros 
artigos esparsos pelo texto, com diferentes objetivos (de números 77, 79 e 85). 
O art. 77, imediatamente posterior ao artigo inicial do Capítulo com o conceito 
de SM, atribuía a competência pela fixação do SM às Comissões.

Art. 77 - A fixação do salário mínimo, a que todo trabalhador tem 
direito, em retribuição ao serviço prestado, compete às Comissões de 
Salário Mínimo, na forma que este Capítulo dispõe. (BRASIL, 1943, 
CLT original).

Todos os citados artigos da CLT referentes às Comissões (de nº 77, 
79, 85 e 87 a 116) foram revogados pela Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 
1964, imediatamente após o Golpe de 1964. Assim, previstas pela Lei nº 
185/1936 e tendo participado da definição dos primeiros valores regionais 
dos “salários mínimos” em 1940, as Comissões estiveram ativas desde a 
origem do SM no Brasil, na década de 1930, até o início do período do Go-
verno Militar. A extinção das Comissões, logo no primeiro momento do ciclo 
político militar, sinaliza para a importância dada, pelos novos mandatários de 
então, à anulação do diálogo social (segundo expressão atual) e ao objetivo 
de “controle estrito” do SM em sua estratégia econômica, política e social15.

c.4) SM e trabalhadores rurais

Como visto acima, o art. 76 da CLT explicita a cobertura do SM 
também para os trabalhadores rurais. As demais normas legais referentes ao 
SM não excluíam os trabalhadores rurais do acesso a esse direito. Todavia, 
na prática, o mínimo não vigorou para eles por, pelo menos, duas décadas 
desde a edição da CLT. Apenas depois do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 
nº 4.214, de 2 de março de 1963), iniciou-se o processo de extensão da co-
bertura do SM às zonas rurais.

Segundo Silva (2009, p. 76), era intenção de Getúlio Vargas estender 
às zonas rurais a legislação trabalhista, mas ele não o fez em função de cál-
culo político, para não fortalecer e arregimentar contra si as elites agrárias, 
ainda com grande peso no parlamento brasileiro nesse período. Esse quadro 

15. Angela Gomes (2002, p. 57) lembra que as representações de empregadores e de empregados também foram ex-
cluídas da gestão do sistema previdenciário depois de 1964. A exceção foi a sobrevivência dos juízes classistas, repre-
sentando empregados e empregadores na Justiça do Trabalho.
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foi alterado pelo crescimento do movimento dos trabalhadores rurais, em que 
se destacam as Ligas Camponesas, a partir da década de 1950, e o surgimen-
to acelerado de sindicatos de trabalhadores rurais na década de 1960, que 
saíram de oito sindicatos oficialmente reconhecidos em 1960 para cerca de 
1.200 no início de 1964, ampliação facilitada devido às mudanças, promovi-
das em 1962, nas normas de enquadramento sindical para trabalhadores rurais 
(THOMAZ JÚNIOR, 1998, apud SILVA, 2009, p. 77).

O Estatuto do Trabalhador Rural, de 1963, estende aos trabalhado-
res rurais diversos direitos então já previstos para os trabalhadores urbanos. 
A CLT, no art. 7º que consta na introdução, excluía os trabalhadores rurais, 
os empregados domésticos e os funcionários públicos dos direitos enuncia-
dos, a não ser que, em casos específicos, estivesse expresso o contrário. Ou 
seja, para os trabalhadores rurais, só valiam os direitos discriminados ex-
plicitamente no texto da Consolidação. Além do SM, era o caso dos direitos 
do contrato individual de trabalho, da composição da remuneração (inclu-
sive com bens in natura) e do aviso prévio. Como o SM para os rurais já 
era um direito devido, “A questão, pois, não estava mais em legalizar o 
mínimo salarial, e sim em torná-lo efetivo.” (PRADO JÚNIOR, 1972, p. 
42, apud SILVA, 2009, p. 78).

Mesmo que o direito ao SM pelos rurais já fizesse parte do ordena-
mento jurídico do país desde 1940, o mínimo passou, de fato, a vigorar no 
campo somente depois do Estatuto. Não se pode desconhecer, porém, que, 
embora existam estudos que revelem o impacto efetivo do SM nos rendimen-
tos dos trabalhadores rurais nesse período16, empregadores rurais recorreram 
a diversos expedientes para não arcar com o custo do mínimo, como expulsão 
de trabalhadores, contratação de temporários etc.

c.5) As mudanças do SM nas Constituições Federais

Em todas as Constituições, desde 1934, permaneceu a essência do SM 
como valor mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas. Ainda as-
sim, desde então, ocorreram mudanças nos preceitos constitucionais referentes 
a esta remuneração. A Constituição de 1946 ampliou a abrangência daqueles 
cujas necessidades vitais deveriam ser atendidas, incluindo também as da fa-
mília do trabalhador, princípio reafirmado nas constituições subseqüentes. 

Na década de 1950 e início da de 1960, ainda que de forma esporá-
dica, muitas vezes apenas em congressos, o movimento sindical discutia a 

16. Ver, por exemplo, Bacha (1979) e Staduto, Bacha e Bacchi (2002), citados por Silva (2009, p. 78).
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forma de cálculo do valor do SM em dois sentidos complementares. Primei-
ro, os sindicatos exigiam que fossem, verdadeiramente, incorporados no 
valor do mínimo os gastos de toda a família do trabalhador, conforme já 
prescrevia a Constituição desde 1946. E, segundo, tentavam demonstrar a 
necessidade de revisão da lei do SM, para que, no cálculo do seu valor, fossem 
levados em conta outros itens de despesas, como aqueles referentes à educa-
ção, saúde, previdência e recreação (DIEESE, 1992).

Com a repressão ao movimento sindical no período do Governo Mili-
tar, a defesa do SM e a luta por um valor adequado ficaram enfraquecidas. 
Apenas no final da década de 1970, com o revigoramento do movimento sin-
dical e de suas campanhas, o SM ressurgiu como item da pauta sindical de 
debates. Na 1ª Conferência da Classe Trabalhadora, em agosto de 1981 na Praia 
Grande – SP, o SM constava como reivindicação. Pelo documento do Congres-
so, o SM deveria atender às necessidades de alimentação, saúde, educação, 
lazer, habitação, transporte e vestuário do trabalhador e de sua família; ser real, 
ou seja, capaz, de fato, de atender às necessidades listadas; e único para todo o 
país. Deveria, ademais, ser estendido a todos os empregados com 16 anos ou 
mais, inclusive assalariados rurais e domésticos (DIEESE, 1992).

Até a década de 1980, o SM teve diferentes valores monetários 
entre regiões no país. De 14 níveis regionais distintos no Brasil em 1940, 
passou a 38, em 1963, e a apenas cinco, em 1974 e três, em 1982. Final-
mente, em maio de 1984, o SM passou a ter apenas um valor em todo o país 
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2000). A Constituição em vigor na época, 
porém, ainda determinava “salário-mínimo capaz de satisfazer, conforme 
as condições de cada região, as suas necessidades normais e as de sua fa-
mília” (BRASIL, 1969). Ou seja, em 1984, o SM foi unificado no país, de 
fato, mas não de direito.

Embora desde a Constituição de 1946, pelo menos no texto da lei, o 
valor do SM devesse ser fixado a partir das despesas do conjunto da família, 
somente a Constituição de 1988 trouxe a ampliação dos itens de despesa a 
serem atendidos. Em outras palavras, a Constituição de 1988 estendeu o rol 
de necessidades humanas a serem cobertas pelo valor do SM, preceito que 
deveria ser observado para fins de cálculo do nível monetário do SM. O 
texto de 1988 também instituiu como norma constitucional a unificação do 
mínimo em todo o país, além de estabelecer, de modo explícito, o direito a 
ele por parte dos trabalhadores rurais.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
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IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; (BRASIL, 1988).

Pelo texto da Constituição de 1988, a fixação do valor do SM seria 
atribuição do Poder Legislativo, isto é, do Congresso Nacional, uma vez que 
o mínimo deve ser estabelecido em lei. Entretanto, o Poder Executivo, logo 
depois da entrada em vigor da nova Constituição, descobriu o mecanismo das 
chamadas “medidas provisórias” para ter, ele próprio, o poder de legislar. E, 
assim, a determinação do valor do SM no Brasil tem se dado essencialmente 
por meio de sucessivas medidas provisórias. Desde o início da vigência da 
atual Constituição, houve apenas duas leis de iniciativa parlamentar definin-
do o valor do salário mínimo: a Lei 7789/89, com origem no projeto 1.482/89, 
do deputado Arnaldo Faria de Sá17; e a Lei 8542/92, com origem em projeto 
de lei do deputado Paulo Paim (SILVA, 2009, p. 126).

O texto constitucional ainda determina a existência de um único 
valor do SM em todo o país; garante a aplicação de reajustes periódicos que 
compensem a corrosão inflacionária; e proíbe a vinculação do SM a outros 
valores. Mesmo assim, o SM está associado a alguns outros direitos, englo-
bados na Seguridade Social, cujo árduo processo de construção no país tem 
na Constituição de 1988 um momento de grande relevância histórica.

O Quadro II, a seguir, apresenta uma síntese de como o SM é tra-
tado e em que artigo aparece nas sucessivas constituições brasileiras desde 
a de 1934.

17. O primeiro reajuste do SM depois de a Constituição de 1988 entrar em vigor decorreu dessa lei, cujo projeto foi 
apresentado em fevereiro de 1989. Ou seja, no início da vigência da Constituição, o Legislativo ainda tentou fazer valer 
suas prerrogativas.
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QuAdRo II
Extratos das Constituições brasileiras que tratam do salário mínimo

Constituição Caput do artigo do SM

1934

1937

1946

1967

1969 – Emenda 
Constitucional 
nº 1, de 1969

1988

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da 
produção e estabelecerá as condições do 
trabalho, na cidade e nos campos, tendo 
em vista a proteção social do trabalhador 
e os interesses econômicos do País.

Art. 137 - A legislação do trabalho 
observará, além de outros, os seguintes 
preceitos: 

Art. 157 - A legislação do trabalho e a da 
previdência social obedecerão aos 
seguintes preceitos, além de outros que 
visem à melhoria da condição dos 
trabalhadores:

Art. 158 - A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos, além 
de outros que, nos termos da lei, visem à 
melhoria, de sua condição social: 

Art. 165. A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos, além 
de outros que, nos termos da lei, visem 
à melhoria de sua condição social:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:

Fonte: Constituições Federais (BRASIL, 1934; BRASIL, 1937; BRASIL, 1946; BRASIL, 1967; BRASIL, 1969; BRASIL, 1988)

Parágrafo ou inciso com a referência do SM

§ 1º - A legislação do trabalho 
observará os seguintes preceitos, além 
de outros que colimem melhorar as 
condições do trabalhador: 
(...)
b) salário mínimo, capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, 
às necessidades normais do 
trabalhador;

h) salário mínimo, capaz de satisfazer, 
de acordo com as condições de cada 
região, as necessidades normais do 
trabalho;

I - salário mínimo capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, 
as necessidades normais do trabalhador 
e de sua família; 

I - salário mínimo capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, 
as necessidades normais do trabalhador 
e de sua família; 

I - salário-mínimo capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, 
as suas necessidades normais e as de 
sua família;

IV - salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;

Capítulo 5
A história da implementação legal do salário mínimo
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c.6) O SM e os benefícios da
Seguridade na Constituição de 1988

A Constituição Federal de 1988 também definiu o SM como piso dos 
benefícios previdenciários e assistenciais.

No parágrafo 2º do art. 201, a Constituição estabelece o SM como 
piso previdenciário:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntá-
rio;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segu-
rados de baixa renda; 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 
(...)
§ 2º: Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 
salário mínimo. (BRASIL, 1988).18

No inciso quinto do art. 203, a Constituição define o SM como 
piso dos benefícios assistenciais para pessoas idosas e portadoras de de-
ficiência, que não possuam, ambos os grupos, meios próprios ou familia-
res para se manter.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos:
(...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

18. A redação do caput e dos incisos do art. 201 foi alterada pela Emenda Constitucional nº 20, de dezembro de 1998. 
O parágrafo 2º, entretanto, traz a mesma redação do parágrafo 5º da versão original da Constituição promulgada em 
outubro de 1988.



95

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988).

Observe-se que a Constituição de 1988 já havia, no inciso 2 do pa-
rágrafo único do art. 194, determinado a equivalência de benefícios da Segu-
ridade entre as populações urbanas e rurais. Ou seja, a Constituição unificou 
o piso previdenciário de trabalhadores urbanos e rurais e o piso assistencial 
das populações urbana e rural, fixando ambos os pisos em um SM.

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, desti-
nadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, or-
ganizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
(...)
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às popu-
lações urbanas e rurais; (BRASIL, 1988).

Quinze anos depois da promulgação da Constituição, a Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, incluiu um parágrafo, o de número 12, no 
art. 201 já citado, dispondo sobre mecanismo de inclusão previdenciária 
para trabalhadores de baixa renda, possibilitando a aposentadoria com 
base no valor do piso previdenciário, ou seja, com benefício igual a um 
SM. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47, de 2005, alterou a 
redação do parágrafo 12 e incluiu o parágrafo de número 13, ficando 
como se segue:

Art. 201. 
(...)
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária 
para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salá-
rio-mínimo. 
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o 
§ 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes 
para os demais segurados do regime geral de previdência social. 
(BRASIL, 1988).

Capítulo 5
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Além dos pisos previdenciário e assistencial, a Constituição garantiu o 
direito ao seguro desemprego no art. 7º, o mesmo que trata do direito ao SM.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
II - seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário; (BRA-
SIL, 1988).

A definição do valor mínimo do seguro desemprego está contida na 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamenta o benefício e o abo-
no salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro Na-
cional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas salariais, 
observados os seguintes critérios:
(...)
§ 2º O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário 
mínimo. (BRASIL, 1990).

Portanto, além de fixar o salário de base da hierarquia de rendimentos 
do trabalho no Brasil, o SM exerce um papel fundamental nas políticas sociais 
do país. Por determinação constitucional, o SM estabelece o piso para os 
benefícios previdenciários e para os benefícios assistenciais, enquanto, por 
lei, constitui o piso do seguro desemprego. Como já dito, provavelmente isso 
decorre do fato de o SM ser considerado como o menor valor necessário para 
o atendimento das necessidades vitais familiares. Essa incidência nas políticas 
sociais e no mercado de trabalho confere ao SM um grande poder de impac-
to sobre a pobreza, a desigualdade e o estímulo à atividade econômica, por 
meio da elevação do poder de compra dos segmentos populares do país.
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Desde que foi implantado no Brasil, o salário mínimo (SM) passou 
por diferentes fases, em termos de valor real. Os diferentes períodos de perda 
de poder de compra ou, ao contrário, de elevação do poder aquisitivo do 
mínimo refletem prioridades de política socioeconômica e os efeitos do 
contexto econômico mais geral. Há autores - como Silva (2009) - que, distin-
guindo os ciclos propriamente políticos dos ciclos mais estritamente econô-
micos, e entendem que a política, mais do que a economia, explica a flutuação 
do valor real do SM, uma vez que, mesmo em diversas conjunturas econô-
micas favoráveis, ocorreu compressão do SM real.

Pode-se afirmar, contudo, que o poder aquisitivo do SM, em diferen-
tes fases, decorre, de um lado, do fato de ele ser visto como mecanismo de 
elevação do poder de compra dos trabalhadores e de ampliação e consolida-
ção do mercado de consumo interno ou, ao contrário, de ser utilizado como 
meio de controlar o salário de base da economia e os salários próximos a ele. 
De outro lado, o valor real do mínimo depende da evolução do ritmo de alta 
dos preços (isto é, da inflação) combinado com a periodicidade de reajustes 
e aumentos. Em alguns contextos passados, esses fatores se reforçavam. Isso 
ocorria, por exemplo, em conjunturas de aceleração acentuada da inflação, 
quando, entre as medidas de política econômica de estabilização do governo 
de plantão, instituía-se o controle sobre os salários e, particularmente, sobre 
o SM como forma de conter a demanda e/ou os custos de produção.

Desde já, deve-se ressaltar que pode ser controversa a consideração 
de valores reais por um período histórico tão longo, de cerca de 70 anos, com 
sucessivos ciclos de surtos inflacionários, mais agudos ou menos. As críticas 
podem decorrer tanto de aspectos metodológicos da mensuração do ritmo de 
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alta dos preços quanto da razoabilidade da pretensão de atualizar valores por 
tão longo período. No que diz respeito à metodologia do indicador de infla-
ção, pode se questionar sua fidedignidade e confiabilidade, envolvendo o 
índice escolhido, o tipo de indicador (se de inflação ao consumidor ou um 
mais geral), região e faixa de renda de referência, periodicidade da atualização 
da estrutura orçamentária, forma de realização da pesquisa de campo de 
preços, manipulações estatísticas, opções metodológicas em contexto de 
mudanças de moedas etc. Quanto ao procedimento em si, pode-se argumen-
tar que o tipo de estrutura de consumo e os padrões de vida da década de 1940 
são tão distintos dos que vigoram atualmente que não faz sentido tentar com-
parar o poder aquisitivo ao longo de todo esse intervalo.

Apesar das dificuldades da atualização de valores por um período de 
tempo tão longo e durante o qual o Brasil passou por tantas modificações 
políticas, sociais, culturais, demográficas e econômicas, o esforço de análise 
e reflexão sobre a evolução do SM real deve ser empreendido. É fundamen-
tal monitorar a trajetória do poder de compra do SM e seus impactos sobre o 
padrão de vida das famílias, sobre a ampliação do mercado consumidor in-
terno, sobre a estrutura produtiva, sobre as relações de trabalho etc.

O DIEESE acompanha a evolução do poder de compra do SM ao 
longo da história. Os Gráficos 6.1 e 6.2 apresentam o valor real do SM que 
teve e tem vigência no município de São Paulo (lembrando que até 1984, 
existiram valores distintos por região no Brasil1). O Gráfico 6.1 apresenta 
o poder de compra mensal do SM, e o seguinte, as médias reais anuais do 
mínimo, isto é, até 1961, a média dos 12 valores mensais de cada ano e, a 
partir de 1962, a média incluindo o valor do 13º salário2, todas corrigidas 
dos efeitos inflacionários. Nos dois gráficos, a base de comparação (isto é, 
o valor igual a 100) é o do primeiro SM da história brasileira, o de julho de 
1940.

Os valores históricos foram corrigidos conforme os seguintes indi-
cadores de inflação, nos respectivos intervalos de tempo, sempre referentes 
ao município (ou Região Metropolitana) de São Paulo:

1. para o período de julho de 1940 a janeiro de 1959, o Índice do 
Custo de Vida da Prefeitura de São Paulo; e

2. para o período a partir de janeiro de 1959, o Índice do Custo de 
Vida do DIEESE, sendo que, desde janeiro de 1971, utiliza-se a série do ín-
dice do custo de vida do estrato inferior de renda.

1. Para a história do SM, ver Capítulo 5 deste livro.
2. O 13º salário foi instituído pela Lei 4.090, de 13/07/1962.
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GRáfICo 6.1

Salário mínimo real - Município de São Paulo - Julho/40=100
Julho/40 a dezembro/2009 

Fonte: DIEESE
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GRáfICo 6.2

Médias anuais do salário mínimo real
Município de São Paulo - Julho/40=100
1940 a 2009

Fonte: DIEESE
OBS.: O 13º salário passa a ser considerado a partir de 1962, ano em que foi criado
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Conforme já apresentado, quando instituído em 1940, foram defini-
dos 14 valores para os “salários mínimos regionais” no Brasil. O menor valia 
90$000 (noventa mil réis), para o interior do Nordeste, e o maior equivalia a 
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240$000 (duzentos e quarenta mil réis), para a então Capital Federal, a 
Guanabara. O do município de São Paulo, o segundo maior, foi fixado em 
220$000 (duzentos e vinte mil réis). Portanto, pode-se dizer que, caso se 
considerasse o menor salário mínimo regional (o de noventa mil réis), a 
evolução do valor real desde 1940 seria completamente outra, indicando 
até mesmo um ganho (de 13%) na comparação do valor de 1º de janeiro de 
2010 em relação ao primeiro da história brasileira3. No entanto, pode-se 
contra-argumentar que o SM possuía uma incidência bem mais intensa no 
município de São Paulo (e na Guanabara), o que confere maior verossimi-
lhança à análise da evolução do valor do SM do município de São Paulo. 
Caso se tomasse o SM no município do Rio de Janeiro, a trajetória do poder 
de compra seria ainda pior do que a apresentada nos gráficos.

Ambos os gráficos oferecem uma visão de longo prazo sobre a 
evolução do valor real do SM. Considerando o SM pago mensalmente, o 
menor valor da história é o de abril de 1992, que equivalia a 17% do valor 
de quando foi criado. Em termos de média anual, o menor valor é o de 1995, 
ano em que a média correspondeu a 24,5% do valor de julho de 1940. 
Observe-se que a média de 1995 é apenas marginalmente inferior às de 
1994 e 1996, todas abaixo do patamar de 25% do primeiro valor do SM.

Não é demais destacar, portanto, que, ao se demonstrar o cresci-
mento do poder de compra do SM desde 1995, estará sendo apontada sua 
recuperação gradual a partir do fundo do poço de seu valor real em toda a 
longa trajetória histórica do SM no Brasil.

Para se formar uma ideia mais concreta da evolução do poder aqui-
sitivo do SM, pode-se comparar seu valor com o preço de alguns produtos4. 
Em janeiro de 1959, o DIEESE começou a calcular o Índice de Custo de 
Vida no município de São Paulo. Com a coleta mensal dos preços, tornou-
se possível calcular a quantidade de produtos que poderiam ser adquiridos 
por um SM, desde aquela época, no município de São Paulo.

A Tabela 6.1 compara o poder de compra do SM com relação a 
cinco produtos básicos. 

Por exemplo, em 1959, se todo o SM fosse destinado à compra de 
carne, seriam adquiridos 85 kg do produto na capital de São Paulo; já em 
1995, todo o SM conseguiria adquirir apenas 21 kg; e, em 2009, 37 kg. O 
produto cuja aquisição, em relação ao SM, mais encareceu foi o pão: em 

3. A reconstituição dos “salários mínimos regionais” se revela tarefa extremamente árdua, dados os reajustes diferen-
ciados e as sucessivas separações e/ou aglutinações de áreas geográficas de referência para os valores regionais do SM 
até 1984, quando o SM veio a ser unificado de fato.
4. O Capítulo 7, a seguir, também tem esse propósito, ao analisar a relação do valor do SM com o custo da cesta básica 
e com o “salário mínimo necessário”.
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1959, um SM compraria 230 kg. e, em 2009, apenas 76 kg. Por outro lado, 
com um SM, compra-se mais arroz em 2009 do que em 1959. O arroz é o 
único bem dos listados que ficou mais barato em termos relativos.

Em estudo anterior, o DIEESE (1992) propôs a seguinte periodiza-
ção para a trajetória do valor real do SM:

 primeira fase: a consolidação do SM – 1940 a 1951;
 segunda fase: a recuperação do SM – 1952 a 1964; e
 terceira fase: a compressão do SM – 1965 a 1991.

Neste estudo, porém, é proposta nova periodização, inclusive por-
que a evolução do valor do SM inaugurou uma nova fase em meados da 
década de 1990. A periodização proposta leva em conta, principalmente, a 
tendência da trajetória do valor real do SM, se de aumento, permanência ou 
queda, e as inflexões dessa trajetória. Considera, ainda, a política desenvol-
vida para o SM em cada período. Assim, as fases propostas são:

1. 1940-1945;
2. 1946-1951;
3. 1952-1959;
4. 1960-1964;
5. 1965-1975;
6. 1976-1982;
6. 1983-1994; e
8. 1995 em diante5.

O Gráfico 6.3 apresenta os valores reais do SM do primeiro e do 
último ano de cada uma das fases, assim como a média anual. Também no 

5. Periodização quase idêntica é proposta por Silva (2009).

TABELA 6.1
Poder aquisitivo do salário mínimo em quantidades de produtos selecionados

Município de São Paulo – anos escolhidos

Produtos

Carne (kg) 85 25 21 29 37
Feijão (kg) 192 68 93 78 163
Arroz (kg) 202 97 156 134 235
Pão (kg) 230 109 47 48 76
Leite (litro) 455 298 155 186 216

Fonte: Diário Oficial e DIEESE
Obs.: Deflator: ICV-DIEESE

Anos
Total

1959 1986 1995 2003 2009

Capítulo 6
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gráfico, os valores apresentados são indicadores em que a base de compara-
ção é o primeiro da história brasileira, ou seja, o valor do SM de julho de 1940 
foi equiparado a 100. Assim, o valor da média anual do SM de 1959 foi pra-
ticamente 20% superior ao valor de julho de 1940.

 

 
GRáfICo 6.3

Médias do salário mínimo real dos anos inicial e final de cada fase e 
médio da fase
Município de São Paulo – 1940 a 2009

Fonte: DIEESE

60,0

20,0

80,0

100,0

120,0

0,0

19
40

140,0

40,0

m
éd

ia
19

45

19
46

m
éd

ia
19

51

19
52

m
éd

ia
19

59

19
60

m
éd

ia
19

64

19
65

m
éd

ia
19

75

19
76

m
éd

ia
19

82

19
83

m
éd

ia
19

94

19
95

m
éd

ia
20

09

O gráfico permite visualizar se, em cada fase, o SM estava em cres-
cimento, decrescimento ou manutenção do poder de compra, assim como a 
intensidade das mudanças. Mais especificamente, possibilita constatar as 
grandes perdas ocorridas entre 1940 e 1951, entre 1965 e 1975, assim como 
entre 1983 e 1994. Como já dito, a recuperação posterior a 1995, apesar de 
expressiva, parte de um patamar extremamente rebaixado.

1) Primeira fase: implantação – 1940 a 1945
Esta fase caracteriza-se pela instituição do SM e de seus mecanismos 

de fixação e correção, inclusive com o funcionamento das comissões do sa-
lário mínimo. A previsão de reajuste no prazo máximo de três anos foi cum-
prida, com duas revisões do valor em 1943, uma em julho e outra, em dezem-
bro, ambas voltadas para compensar a inflação. Esse período é marcado, 
ainda, pelo avanço da industrialização e do início do longo processo de ele-
vação da urbanização e da migração para São Paulo. Como a efetividade do 
SM era maior nas cidades e, em particular, nos grandes centros, parcela mais 
ampla de trabalhadores foi sendo abrangida pelo então novo mecanismo de 
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proteção. O período termina com a deposição de Getúlio Vargas, o fim do 
Estado Novo e a eleição presidencial.

2) Segunda fase: não observância das regras e rebaixamento do 
valor – 1946 a 1951

Depois dos reajustes do ano de 1943, o SM só veio a ser novamente 
corrigido em 1951, a despeito da determinação legal de revisões do valor em 
prazo não superior a três anos e das altas taxas inflacionárias (de cerca de 12% 
ao ano na média de 1943 a 19516). Entre outras medidas, o governo Eurico 
Gaspar Dutra (1946-1951), além de ter deixado o mínimo sem reajuste em 1946 
e 1949, como previsto em norma legal, desmontou uma série de instrumentos 
dedicados a organizar a economia e interveio em inúmeros sindicatos. Silva 
(2009) alega ser intenção do governo Dutra, por conta de sua orientação liberal, 
desmontar o arcabouço de proteção trabalhista erigido por Getúlio Vargas, para 
o que era essencial fragilizar a efetividade do SM.

3) Terceira fase: elevação – 1952 a 1959
De 1952 a 1959, o valor do SM incorporou ganhos reais significati-

vos. Entre dezembro de 1951 e outubro de 1961, ocorreram seis majorações 
do SM, ou melhor, dos “salários mínimos regionais” então vigentes. A déca-
da de 1950 foi marcada por importantes mobilizações e greves dos setores 
mais organizados do movimento sindical (GOMES, 2002). Após a “Greve 
dos 300 mil” em São Paulo, em 1953, no 2º governo Vargas, o SM foi rea-
justado em 100% no ano de 1954 e estabeleceu-se novo reajuste para 1956 
(DIEESE, 1992). Em 1957, já no governo Kubitschek, ocorreu a “Greve dos 
400 mil” também em São Paulo. Apesar da resistência dos representantes das 
empresas na Comissão Estadual do Salário Mínimo de São Paulo e de seu 
recurso ao Supremo Tribunal, em 1959 foi fixado o maior SM real da história 
(DIEESE, 1992). Os intervalos entre os reajustes foram se encurtando grada-
tivamente: no início da fase se dava de dois em dois e ao final alcançava 12 
meses de intervalo (um em 18 de outubro de 1960 e o seguinte em 16 de 
outubro do ano posterior). A maior frequência de reajustes permitiu a susten-
tação do poder de compra do SM em que pese o aumento da inflação. Ao 
mesmo tempo, a produção econômica crescia em ritmo acelerado, em espe-
cial a da indústria, gerando empregos. O processo de elevação do poder 
aquisitivo do SM compôs um conjunto de medidas dos governos Getúlio 
Vargas e Juscelino Kubitschek para promover a industrialização brasileira e 

6. Ver os valores para a inflação anual do período em Silva (2009, p. 56).
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a expansão do mercado de consumo interno e para responder às pressões e 
demandas dos trabalhadores, angariando apoio político. Entretanto, em al-
guns momentos desse período, o valor real mais elevado do SM desencadea-
va reações de setores da classe média, como servidores públicos e oficiais do 
Exército, insatisfeitos com a queda da relação entre suas remunerações e o 
mínimo (SILVA, 2009, p. 76).

4) Quarta fase: corrosão – 1960 a 1964
Nessa fase, ainda que os reajustes do SM continuassem regulares 

e razoáveis, a aceleração inflacionária se sobrepunha a eles e gerava um 
efeito redutor sobre o valor real do mínimo, fazendo com que o poder aqui-
sitivo do SM apenas se sustentasse. Os reajustes eram anuais, exceto em 
1962, quando não houve alteração. O crescimento econômico também ar-
refeceu nesse período, o que implicou em menor geração de postos de 
trabalho. A mobilização dos trabalhadores, no entanto, continuava bastante 
ativa e começaram a se difundir as negociações diretas (entre entidades 
sindicais e patronais), sem recurso à Justiça do Trabalho nem intermediação 
do Ministério do Trabalho (GOMES, 2002).

5) Quinta fase: arrocho – 1965 a 1975
Após o Golpe Militar de 1964, as mobilizações e ações sindicais 

foram cerceadas, lideranças, perseguidas e as comissões do SM, extintas. 
Como afirma Silva (2009, p. 88 e 117),

O regime militar promoveu, assim, um “turning point” fundamental 
na história da política do salário mínimo. Desde 1965, o piso passou 
a ser definido - não apenas de fato mas também formalmente - por 
decisão política, não havendo qualquer relação entre seu valor e as 
necessidades mínimas do trabalhador.
(...)
No começo de 1965, como visto, o governo militar estabelecia em 
norma, pela primeira vez na história, um salário mínimo abaixo do 
valor real que as comissões definiram em 1940. O piso chegou a 
estar abaixo do original entre 1944 e 1951 ou entre um reajuste e 
outro, mas jamais um presidente havia aprovado um reajuste sem 
observar os parâmetros originais. Castelo Branco e seus sucessores 
inovaram ao cristalizar na lei um valor que estava em confronto com 
as diretrizes estabelecidas na Constituição.

A política de “arrocho salarial” foi adotada como meio de combater 
a inflação, e o poder de definição de reajustes e aumentos foi centralizado 
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no poder Executivo, retirando-se o poder normativo da Justiça do Trabalho 
no que dizia respeito às revisões de salários e transmutando o SM em um 
elemento da política essencialmente macroeconômica do governo.

Nessa primeira fase do governo militar, sua política para o SM se 
propunha a manter o poder aquisitivo médio do período anterior, incluindo 
um reajuste decorrente de previsão da inflação futura. Como o objetivo era 
manter o poder de compra médio de um período de alta inflação e essa infla-
ção esperada era sistematicamente subestimada, o SM perdeu muito valor 
(BRASIL, 2000). Em 1968, o desvio entre a inflação real e a estimada passou 
a ser incorporada ao SM, mas o estrago promovido, entre 1965 e 1968, e no 
poder de compra do mínimo não foi ajustado.

Até 1978, os reajustes eram anuais, com exceção de 1974, quando 
ocorreram dois reajustes, e, a partir de 1969, o novo valor do SM passou a 
entrar em vigência sempre em maio. 

Depois do Golpe e até final da década de 1970, o SM deixou de estar 
presente na pauta sindical. A contenção do SM e a restrição da ação sindical 
fizeram com que os salários de base permanecessem rebaixados, o que, alia-
do ao crescimento dos salários mais altos e da economia, veio a ampliar a 
desigualdade de renda no país. 

6) Sexta fase: leve reação – 1976 a 1982
Em 1974, o SM teve sua política modificada e, a partir de 1979, pas-

sou a incorporar reajustes semestrais. Os salários até três SM (ou, quando 
superiores, a faixa até esse valor), inclusive o próprio salário mínimo, eram 
reajustados em 110% da inflação medida pela variação do INPC. O SM foi 
reajustado nesse critério por três vezes, entre novembro de 1979 e novembro 
de 1980. Isso gerou uma ligeira reversão do processo de queda do poder de 
compra do SM. A partir de maio de 1981, entretanto, o SM voltou a ser rea-
justado apenas pela inflação. Na onda de fortalecimento da ação sindical, 
iniciada em fins dos 1970, o SM foi resgatado como item importante da pau-
ta sindical (DIEESE, 1992). A insolvência externa do país de 1982 e a assina-
tura do acordo com o FMI levaram à decretação, em 1983, de sete sucessivas 
políticas salariais, todas sem ganhos acima da inflação para o SM7.

7) Sétima fase: nova corrosão – 1983 a 1994
A aceleração inflacionária e os sucessivos planos econômicos fracas-

sados corroeram significativamente o poder aquisitivo dos salários, em geral, 

7. Para as políticas salariais de 1964 a 1984 e o contexto político e econômico do início da década de 1980, ver Olivei-
ra (1985).
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e do SM, em particular. Em diversos planos governamentais dessa fase, os 
salários foram convertidos à média do poder de compra de período anterior 
(como no Plano Cruzado, de 1986; no Plano Verão, de 1989; e nos Planos 
Collor I, de 1990, e Collor II, de 1991). Na medida em que, depois de con-
vertidos à média, o plano fracassava e a inflação voltava a recrudescer, o 
valor médio do momento da introdução do plano passava a ser o novo poder 
de compra de referência para as reivindicações posteriores. Ou seja, a “média 
(do período anterior) se tornava o pico (do período pós-Plano)”, fazendo com 
que, plano após plano, os salários reais fossem sendo rebaixados. 

A despeito de surtos de crescimento e de crise, nesse período, a ati-
vidade econômica esteve, grosso modo, estagnada, e o movimento sindical 
centrava sua ação na tentativa de impedir a corrosão inflacionária dos salários 
da categoria representada. Até 1985, os reajustes do SM eram semestrais e, a 
partir de 1986, a periodicidade se reduziu, chegando a mensal, a partir de 
1987. Os reajustes mensais prevaleceram em quase todo o período pós-1987 
até metade de 1994, com alguns intervalos (como, por exemplo, em 1991), o 
que não impediu a queda do poder de compra do SM. Isto é, apesar da velo-
cidade dos reajustes, a aceleração inflacionária e as correções para a média 
derrubaram o poder do SM.

Por outro lado, também nesse período, foram conquistados, na nova 
Constituição, diversos direitos, entre eles a ampliação das necessidades vitais 
a serem atendidas pelo SM e outros direitos a ele associados (tais como o piso 
previdenciário, inclusive para trabalhadores rurais, e os benefícios assisten-
ciais). Não deixa, porém, de se revelar uma contradição, ainda que aparente, 
o fato de o SM ter sido, textualmente, valorizado na nova Constituição, no 
que diz respeito às despesas a que deveria fazer frente e aos beneficiários, e, 
no período imediatamente posterior à promulgação da Constituição, ter o 
valor deslizando para os menores patamares, jamais alcançados.

Registre-se que, desde a entrada em vigência da atual Constituição, 
foram propostas ou formadas algumas comissões para estudos e delibera-
ções sobre o SM. Logo no início de 1989, os parlamentares tentaram via-
bilizar a instituição de uma comissão permanente, de caráter político, 
composta de congressistas e com apoio de “consultores-representantes” dos 
trabalhadores e empresários, para subsidiar o Congresso Nacional no tema 
do SM; essa comissão não vingou. Ainda na época do Governo Collor, foi 
formada uma comissão técnica para estudar e propor uma política de au-
mentos para o SM; esse grupo empreendeu exaustivo trabalho, mas não 
chegou a relatório consensual. E, mais recentemente, em 2005, foi consti-
tuída uma comissão por deputados e senadores para analisar as opções de 
políticas para o SM; essa Comissão Mista do Congresso Nacional realizou 
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diversas atividades e estudos e, ao final, elaborou relatório com sugestões, 
algumas adotadas na proposta de política para o mínimo que vem vigoran-
do desde 2008. 

8) Oitava fase: recuperação gradual – 1995 em diante
Em 1994, os salários em geral e também o SM foram novamente 

convertidos à média de seu poder aquisitivo. O SM, entretanto, em função do 
baixíssimo valor a que chegou, logo teve um reajuste “extraordinário” (no 
sentido de “não previsto”), passando de 64,79 URVs, estabelecidas em março 
de 1994 e transformadas em R$ 64,79 em julho do mesmo ano, para R$ 70,00, 
em setembro seguinte. A partir daí, num contexto de inflação razoavelmente 
sob controle, para padrões brasileiros, o SM veio tendo reajustes e aumentos 
reais anuais, sendo que, em alguns anos, o aumento foi mais expressivo.

Considerando o valor do salário mínimo e seu primeiro reajuste 
posterior à implantação do Real (R$ 70,00, em setembro de 1994) e o valor 
de janeiro de 2010 (R$ 510,00), verifica-se que o salário mínimo foi eleva-
do em 628%. Esse percentual supera em muito o apontado pelos indicado-
res de inflação ao consumidor entre 1º de setembro de 1994 e 31 de dezem-
bro de 2009, de aproximadamente 230%, tanto pelo INPC-IBGE quanto 
pelo ICV-DIEESE para o terço de famílias de menor renda. Tal diferença 
entre a variação nominal do mínimo e a inflação levou a um aumento sig-
nificativo do poder aquisitivo do SM. Tomando por referência o valor de 
setembro de 1994, a evolução do salário mínimo real em cada data de rea-
juste, desde então, apresenta momento de alta acentuada, mas pontual, em 
1995 e em 2001, e um processo contínuo de elevação a partir de 2004 
(Gráfico 6.4). Observe-se que depois do reajuste de maio de 1995 há uma 
perda no valor real do SM, que recupera o nível do poder aquisitivo de maio 
de 1995 só em abril de 2000.

O processo recente de elevação do valor real do mínimo ocorreu de 
maneira associada à redução da desigualdade de renda no país, seja na pers-
pectiva da distribuição de rendimentos do trabalho ou na da renda domiciliar 
per capita (Gráfico 6.5). Ainda que de forma complexa e combinada a outros 
fatores (como a extensa ampliação da concessão dos benefícios assistenciais), 
o processo de elevação do SM real tem contribuído para a redução da desi-
gualdade de renda. Não se pode esquecer que, desde 2003, a elevação do 
poder aquisitivo do mínimo vem se dando simultaneamente à redução das 
taxas de desemprego e à expansão da “formalização” (entendida como a taxa 
de assalariamento com carteira assinada) da ocupação no Brasil, o que, inclu-
sive, contradiz as inferências dos modelos dos economistas que se opõem ao 
instituto do SM.
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Em 2000, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 
103, que possibilita, com alguns critérios, a criação de pisos regionais por 
Estados e DF. Essa lei foi vista por alguns analistas como um meio para o 
governo federal se eximir de promover o crescimento do valor real do SM, 

 

 
GRáfICo 6.4

valor real do salário mínimo em cada data de reajuste, segundo o
 ICv-dIEESE – 1º estrato – 01/set/1994 a 01/jan/2010

Fonte: DIEESE

150,0

50,0

200,0

0,0

se
t/

94

250,0

100,0

m
ai

/9
5

m
ai

/9
6

m
ai

/9
7

m
ai

/9
8

m
ai

/9
9

ab
r/

00

ab
r/

01

ab
r/

02

ab
r/

03

ab
r/

04

ab
r/

05

ab
r/

06

ab
r/

07

m
ai

/0
8

fe
v/

09

ja
n/

10

 

 
GRáfICo 6.5

Evolução do salário mínimo real e dos índices de Gini das distribuições de 
rendimentos de todos os trabalhos e da renda domiciliar per capita
Brasil – 1995 a 2009

Fonte: PNAD-IBGE; DIEESE
Obs.: a) Em ano de Censo Demográfico, como em 2000, a PNAD não vai a campo. No sítio do IBGE na internet, os dados dos índices 
 de Gini estavam disponíveis apenas até 2007
 b) Os dados dos Índices de Gini foram retirados de http://www.ibge.gov.br/series_estatisticas/exibedadosphp?idnivel=BR&idserie=FDT809 
 e http://www.ibge.gov.br/series_estatisticas/exibedados.php?idnivel=BR&idserie=FED103, acessados em 4 de janeiro 
 de 2010. O Índice de Gini varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 estiver o indicador, mais desigual é a distribuição 
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enquanto, para outros, foi considerada como uma margem para a fixação de 
valores regionais mais elevados, ajustados às condições de estados com es-
truturas econômicas mais sofisticadas e com custo de vida mais alto.

A PoLíTICA dE vALoRIzAção do SM

No período mais recente, as Centrais Sindicais brasileiras tornaram 
a se mobilizar, de modo mais firme, para buscar a efetivação de uma política 
de valorização do SM. Desde 2004, ao final de cada ano, as Centrais vêm 
promovendo campanhas nacionais unificadas em torno de temas relevantes 
para a população trabalhadora brasileira. No período inicial dessas campa-
nhas conjuntas anuais, obtiveram-se, entre outras conquistas, aumentos ne-
gociados, e maiores, para o SM. Em dezembro de 2007, foi acordada com o 
governo uma política explícita e mais permanente de valorização do SM. 
Ou seja, os reajustes e aumentos do SM deixaram de ser negociados de forma 
ad hoc a cada ano e estabeleceu-se uma regra de mais longo prazo para a 
valorização do mínimo. A política negociada prevê, para o período entre 2008 
e 2011, reajustes pela inflação incorrida desde o reajuste anterior e aumentos 
pela variação do PIB do ano anterior ao último. Além disso, o mês de reajus-
te do SM passou a ser antecipado anualmente, para ser fixado em janeiro de 
cada ano a partir de 2010. 

Como fruto da negociação com as Centrais, o governo veio a estabe-
lecer o processo de valorização do mínimo como instrumento de política 
socioeconômica. O resultado da negociação do governo com as Centrais 
resgatou algumas das sugestões da Comissão Mista do SM do Congresso 
Nacional, criada em 2005, cujo relatório, finalizado em outubro do ano se-
guinte, apresentava a proposta de antecipação do mês de reajuste para janei-
ro e a de majoração do SM pela inflação mais um aumento de produtividade 
(SILVA, 2009, p. 162)8. O acordo do governo com as Centrais foi transfor-
mado em projeto de lei, enviado ao Parlamento e aprovado, mas uma emen-
da foi incorporada a ele no Senado Federal, prevendo que o mecanismo de 
reajuste e aumento do mínimo também vigoraria para todos os benefícios 
previdenciários, o que vem impedindo a aprovação final, pelos deputados 
federais, da versão do projeto com a emenda. A política de valorização, por-
tanto, ainda não foi instituída em lei até o momento (janeiro de 2010). Mesmo 
assim, o governo tem cumprido os compromissos celebrados.

8. A proposta da Comissão Mista do Congresso Nacional de ganho real para o mínimo era de duas vezes o aumento real 
do PIB do ano anterior (SILVA, 2009, p. 163).
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A política de valorização do SM foi pactuada para durar até 2023, 
mas o mecanismo de correção e aumento só estará em vigor até 2011, quan-
do os resultados da política serão avaliados e as regras de sua continuidade 
estabelecidas. A Medida Provisória nº 474, de 23 de dezembro de 2009, que 
determina o valor do SM de janeiro de 2010, estabelece que o poder Execu-
tivo encaminhará ao Congresso Nacional, até 31 de março de 2011, projeto 
de lei dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo para o pe-
ríodo de 2012 a 2023, que deverá prever as regras de aumento real do mínimo 
para os períodos de 2012 a 2015, 2016 a 2019 e 2020 a 2023.

Em 2011, o SM deverá ser exclusivamente corrigido pela inflação, 
sem receber aumento real, uma vez que o PIB, em 2009, provavelmente, não 
teve aumento ou teve aumento muito inexpressivo. Com a proximidade do 
fim do prazo de validade do procedimento de aumento do SM, impõe-se a 
necessidade de análise sobre a trajetória recente do SM e seus impactos e 
torna-se indispensável o debate sobre alternativas que garantam a continui-
dade do processo de elevação do SM no país, aproximando-o do prescrito na 
Constituição Federal.
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A fundação do DIEESE, em 1955, vincula-se ao anseio do movimen-
to sindical de contar com indicadores e estatísticas que o apoiasse nas reivindi-
cações e negociações com os empregadores e os governos. A partir de 1959, o 
DIEESE passou a calcular o Índice de Custo do Vida no município de São 
Paulo. Também data dessa época o cálculo do custo da cesta básica no mesmo 
município. Se o que motivava o cálculo do indicador de custo de vida era 
acompanhar a evolução do nível de preços e a variação do poder de compra dos 
salários (que, dado o cenário inflacionário da época, no mais das vezes consis-
tia em corrosão do poder aquisitivo), a ideia por trás do cálculo da cesta básica 
era captar o preço médio dos produtos que compunham a cesta alimentar mí-
nima definida para São Paulo quando da instituição do salário mínimo (SM), 
pelo Regulamento do Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938. Assim, desde 
1959, o DIEESE calcula o valor médio da cesta básica alimentar mínima con-
forme a composição de produtos e quantidades estabelecida para o município 
de São Paulo pelo regulamento que sustenta a instituição do SM. Entretanto, a 
estimativa de quanto deveria ser o valor do SM para atender os requisitos cons-
titucionais – o que se convencionou denominar de “salário mínimo necessário” 
– só começou a ser realizada pelo DIEESE em 1970. Como o DIESE já cole-
tava o custo médio da cesta alimentar e dispunha de uma estrutura de orçamen-
tos familiares com a distribuição dos itens de despesas, tornou-se possível 
calcular retroativamente a série do valor do “salário mínimo necessário” (SMN) 
para a cidade de São Paulo. Portanto, para o município de São Paulo, o DIEE-
SE dispõe de dados sobre os 13 preços dos produtos da cesta básica e da esti-
mativa do valor do SMN desde 1959. A longevidade das séries revela, por um 
lado, a importância que o DIEESE e o movimento sindical conferem às infor-

Capítulo 7
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mações que embasam as disputas sobre o SM e, por outro, o esforço que se faz 
necessário para alcançar um valor condizente ao determinado na Constituição 
Federal e na regulamentação do SM.

A) A CESTA BáSICA

Entre 1959 e 1977, o custo da cesta básica foi pesquisado pelo DIE-
ESE apenas na cidade de São Paulo. A partir de 1977, outras capitais do país 
foram sendo gradualmente incorporadas à realização da pesquisa da cesta, 
até alcançar, em setembro de 2008, 17 capitais1. O Quadro 7.1 apresenta as 
capitais em que a pesquisa é realizada e as respectivas datas de início de co-
leta de preços pelo DIEESE.

1. A metodologia de pesquisa e cálculo da cesta básica pode ser encontrada em http://www.dieese.org.br/rel/rac/me-
todologia.pdf

QuAdRo 7.1
Mês e ano de início da pesquisa da Cesta Básica do dIEESE por capital

Brasil

Número

1 São Paulo jan/1959
2 Porto Alegre jan/1977
3 Belo Horizonte set/1979
4 Rio de Janeiro jan/1983
5 Salvador abr/1983
6 Curitiba jun/1983
7 Florianópolis mai/1985
8 Brasília jan/1986
9 Fortaleza set/1986
10 Recife fev/1987
11 Belém ago/1987
12 João Pessoa jul/1988
13 Vitória out/1988
14 Natal fev/1991
15 Goiânia dez/1994
16 Aracaju set/1995
17 Manaus set/2008

Fonte: DIEESE

Mês/ano de início da pesquisa    Capital

A composição das cestas difere entre as regiões, particularmente 
quanto a quantidades, mas também quanto a produto, no caso da batata e das 
farinhas (de trigo ou de mandioca). As distinções entre as cestas regionais 
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QuAdRo 7.2
Composição das cestas básicas, em produtos e respectivas quantidades, das capitais 

das unidades da federação distribuídas em três regiões  - Brasil

Alimentos

Carne kg 6,0 4,5 6,6
Leite litro 7,5 6,0 7,5
Feijão kg 4,5 4,5 4,5
Arroz kg 3,0 3,6 3,0
Farinha (1) kg 1,5 3,0 1,5
Batata kg 6,0 --- 6,0
Tomate (2) kg 9,0 12,0 9,0
Pão francês kg 6,0 6,0 6,0
Café em pó kg 0,600 0,300 0,600
Banana (2) unidade 90 90 90
Açúcar kg 3,0 3,0 3,0
Óleo (3) mililitro 750 750 900
Manteiga kg 0,750 0,750 0,750

Fonte: Regulamento do Decreto-Lei 399/1938
Notas: 1) Farinha de mandioca no Norte e Nordeste, e de trigo nas demais regiões
 2) O Regulamento 399/38 indica “legumes” no lugar de tomate e “frutas” no de banana
 3) O Regulamento 399/38 determina a “banha”, produto que, por hábitos de consumo, veio a ser substituído pelo óleo, mais comumente 
 de soja

Unidade

Região 1 Região 2 Região 3

SP, MG, ES, RJ, 
GO e DF

PE, BA, CE, RN, AL, SE, 
AM, PA, PI, TO, AC, 

PB, RO, AM, RR e MA

PR, SC, RS, 
MT e MS

O DIEESE calcula para todas as capitais, mensalmente, o tempo 
necessário de trabalho para aquisição da cesta básica individual para os 
ocupados que têm rendimento de um salário mínimo. Ou seja, o número 
calculado mostra a quantidade de horas e minutos de trabalho necessário 
para compra da cesta básica por quem ganha um salário mínimo e tem a 
jornada regular de 220 horas.

decorrem da diferença dos hábitos de consumo alimentar entre as regiões do 
país, em especial na época de realização do levantamento da composição da 
cesta, em meados da década de 1930. Os produtos e quantidades foram defi-
nidos pelo Decreto 399 de 1938, que continua em vigor. Vale lembrar que 
alguns desses produtos simbolizam o grupo a que pertencem. Banana, por 
exemplo, representa a inclusão de frutas na cesta; e tomate, a de legumes.

A composição da cesta, entretanto, não é homogênea entre as capitais 
do país (Quadro 7.2).
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Esses dados de “tempo necessário para aquisição da alimentação 
mínima” facilitam as comparações entre as capitais ao longo do tempo, pois 
evita a discussão sobre a melhor forma de corrigir os valores pela inflação. 
Neste estudo, considerou-se o ano de 2009, a título de exemplo. Consideran-
do as médias anuais, em Porto Alegre e São Paulo foram alcançados o pri-
meiro e, segundo maior tempo necessário para compra da cesta local e, em 
Aracaju, o menor tempo (Gráfico 7.1).

 

 
GRáfICo 7.1

Média anual do tempo necessário por mês para aquisição da cesta básica 
local (em horas)
Capitais com pesquisa da cesta básica do dIEESE – 2009

Fonte: DIEESE
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Em Porto Alegre, na média do ano de 2009, para adquirir a alimen-
tação básica de uma pessoa adulta, foram necessárias 116 horas e 12 minutos 
de trabalho por mês dos trabalhadores que ganharam um salário mínimo em 
todos os meses do ano. Na outra ponta, em Aracaju, foram necessárias 80 
horas e 47 minutos na média mensal.

Mas, além da média do ano, é importante analisar a evolução mensal 
do tempo necessário de trabalho para aquisição da alimentação básica. Como 
são 17 locais, com 12 valores mensais cada um, ou seja, como são muitas 
informações, as capitais foram separadas em dois gráficos, o primeiro com 
as cestas que na média do ano exigiram o maior tempo de trabalho (Gráfico 
7.2) e o segundo, com as de menor tempo necessário (Gráfico 7.3).

Em 2009, Porto Alegre apareceu como a capital cuja cesta, em todos 
os meses do ano, exigiu o maior tempo de trabalho para sua aquisição por 
parte daqueles que recebem um salário mínimo. Em São Paulo, também em 
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todos os meses do ano, requereu-se o segundo maior tempo de trabalho (Grá-
fico 7.2). Por outro lado, Aracaju, com exceção de janeiro e fevereiro de 2009, 
foi a capital que dispôs da cesta mais barata em relação ao tempo de trabalho 
necessário (Gráfico 7.3).

 

 
GRáfICo 7.2

Tempo de trabalho de ocupados de 1 SM necessário para aquisição da cesta 
básica local por mês (em horas) – Capitais da pesquisa dIEESE com as cestas 
mais caras na média do ano – janeiro a dezembro de 2009

Fonte: DIEESE
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Observa-se ainda, nos gráficos 7.1 e 7.2, que há uma queda signifi-
cativa e generalizada no tempo necessário de janeiro para fevereiro. Essa 
queda decorre, fundamentalmente, do reajuste e aumento do SM, que, em 
2009, ocorreu em 1º de fevereiro, aliado ao comportamento dos preços dos 
produtos da cesta, que, em fevereiro de 2009, encareceu em apenas três ca-
pitais em comparação com o mês anterior.

Pelo menos em parte, a diferença de custo das cestas das capitais 
decorre da composição diferenciada por quantidades. Em 2009, com base nos 
preços médios de abril, o DIEESE realizou uma simulação, que calculava os 
gastos com os produtos considerando as mesmas quantidades, excluindo a 
batata e as farinhas. Ou seja, desprezando os produtos que só entram na ces-
ta em uma região, o DIEESE calculou o custo alimentação mínima com a 
composição da região 1 para todas as capitais e depois fez o mesmo com a 
composição da região 2 e depois com a da 3. Nas três simulações, Manaus 
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teve a cesta mais cara, ainda que fosse apenas a oitava capital com o custo mais 
elevado sob o critério tradicional, das cestas diferenciadas definidas pelo Decreto-
Lei 399/38. Manaus, Porto Alegre, São Paulo e Belém, com esse critério unificado, 
seriam as capitais com cesta mais cara, enquanto Aracaju, Recife e Curitiba fica-
riam com as cestas mais baratas, pelo menos com os preços de abril de 2009.

Embora não seja um indicador de inflação, a cesta básica calculada 
pelo DIEESE costuma fornecer referência para a evolução do poder de compra 
do SM, já que boa parcela dos menores rendimentos é dedicada a adquirir a 
alimentação. Assim, no ICV do estrato superior (1/3 das famílias de maior 
renda no município de São Paulo), a alimentação consome 23,80% da renda, 
em comparação com 35,71% do gasto das famílias do estrato inferior (1/3 de 
menor renda)2. E, no INPC-IBGE, que acompanha a inflação de famílias de 11 
capitais brasileiras com renda familiar entre um e seis SM, o peso da alimenta-
ção na estrutura de consumo alcança 29,83%, enquanto no IPCA-IBGE (renda 
familiar entre um e quarenta SM) representa 22,14%3.

2. Ver http://www.dieese.org.br/pof/pof3.xml#C4S1 
3. Ver http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/srmipca_pof.pdf.

 

 
GRáfICo 7.3

Tempo de trabalho de ocupados de 1 SM necessário para aquisição da cesta 
básica local por mês (em horas) – Capitais da pesquisa dIEESE com as cestas 
mais baratas na média do ano – janeiro a dezembro de 20090
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Desde 1995, quando o SM mal equivalia a uma cesta básica em São 
Paulo, o número de cestas que o SM conseguiria comprar vem aumentando 
quase continuamente, com exceção do ano de 2008, ano da “inflação inter-
nacional dos preços dos alimentos” (Gráfico 7.4).

 

 
GRáfICo 7.4

Razão média anual entre valor do SM e da cesta básica de 13 produtos 
São Paulo – 1995 a 2009

Fonte: DIEESE

1,50

1,00

2,00

0,00

2,50

0,50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1,02
1,14 1,23 1,22 1,25 1,28

1,37 1,42 1,38 1,47
1,60

1,91 1,93
1,74

2,01

Para fins ilustrativos de comparação, tomou-se também a relação entre 
SM e cesta básica em Recife, sabendo-se que as capitais do Nordeste costumam 
ter uma cesta mais barata, até porque sua composição difere da do Sudeste e 
conta com menor quantidade de produtos mais caros, como carne (Gráfico 7.5). 

 
 

GRáfICo 7.5

Razão média anual entre valor do SM e da cesta básica de 13 produtos 
Recife e São Paulo – 1995 a 2009

Fonte: DIEESE
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Ainda que em patamar mais alto em Recife (ou seja, na capital 
pernambucana, o SM compra maior proporção da cesta básica local do 
que na paulista), os movimentos de alta ou de queda tendem a ser seme-
lhantes. Todavia, parece ter ocorrido uma ampliação da diferença ao 
longo do tempo, fazendo com que o SM em Recife passasse a comprar 
relativamente ainda maior proporção da cesta alimentar mínima definida 
para aquela capital.

B) o SALáRIo MínIMo nECESSáRIo

Como dito, o SMN representa uma estimativa de quanto deveria ser 
o salário mínimo para atender à determinação constitucional. Pela Constitui-
ção em vigor, além de abranger trabalhadores urbanos e rurais e ter seu valor 
preservado, sem servir de indexador para outros, o SM deve:

a) ser único no país;
b) atender às necessidades dos trabalhadores e de suas famílias; e
c) cobrir os gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, 
    lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Com base nesses requisitos, o DIEESE estima o valor do que seria o 
SM constitucional. O cálculo do SMN procede nas seguintes etapas:

1) Os preços dos 13 produtos alimentares que constam do Decreto-
Lei 399/1938 são levantados em diferentes estabelecimentos (como 
supermercados, padarias, mercados, armazéns, açougues e sacolões 
ou feiras) em 17 capitais do país no período entre o dia primeiro e o 
último dia do mês civil. São acompanhados os preços dos produtos 
de marcas mais comercializadas.

2) Com base no preço médio (em relação aos dias do mês e aos 
locais de compra) de cada um dos produtos e nas quantidades es-
pecificadas no mesmo Decreto-Lei, calcula-se o gasto com cada 
produto. Somando-se os gastos mensais de cada produto, chega-se 
ao valor da alimentação mínima para uma pessoa em cada uma das 
17 capitais. 

3) Para se chegar à alimentação mínima para a família, multiplicam-
se os resultados das capitais por três, na hipótese de que a família é 
composta por dois adultos e duas crianças, que consomem o equiva-
lente a um adulto. 
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4) Como o salário mínimo, segundo a Constituição Federal, deve ter 
um valor nacional único, toma-se o valor mais alto da alimentação 
mínima para a família entre as 17 capitais e, supondo-se que apenas 
um adulto da família tenha rendimentos, chega-se ao valor do Salário 
Mínimo Necessário por meio da ponderação da POF/ICV-DIEE SE 
para as famílias com menor renda (vide tabela 7.1).

A título de exemplo, apresenta-se o cálculo do SMN de abril de 2009, 
mês em que Porto Alegre foi a capital onde a alimentação mínima para uma 
pessoa era mais cara. Para uma pessoa, o custo era R$ 234,81. Logo, para a 
família, o custo era três vezes aquele, ou seja, R$ 704,43. Como a alimenta-
ção, em famílias de baixa renda, consome 35,71% da renda, o Salário Mínimo 
deveria ter sido de R$ 1.972,64 em abril de 2009 em todo o país. 

Pela ponderação dos outros gastos da POF/ICV-DIEESE, podemos 
obter de quanto seria a disponibilidade de renda para cada um dos itens de 
despesa (Tabela 7.1).

TABELA 7.1
Salário Mínimo necessário e gasto mensal médio por domicílio

Brasil – abril de 2009

Itens de consumo

Total Geral -SMn 100,00 1.972,64
Alimentação  35,71 704,43
Habitação  25,50 503,02
Transporte  7,74 152,68
Saúde  6,55 129,21
Vestuário  8,78 173,20
Educação e Leitura  3,25 64,11
Equipamentos Domésticos  5,56 109,68
Despesas Pessoais  5,38 106,13
Recreação  1,23 24,26
Despesas Diversas  0,30 5,92

Fonte: DIEESE. POF 1994/95
Obs.: Ponderação dos itens de consumo segundo a POF-DIEESE de dez/94 a nov/95, na faixa mais baixa de renda

Valores (Em R$)(Em %)

Em dezembro de 2009, o SMN foi estimado em R$ 1.995,91, o que 
equivalia a 4,25 SM oficiais da época (R$ 465,00). No entanto, nem sempre 
essa relação foi tão elástica. O custo da primeira cesta básica pesquisada pelo 
DIEESE, referente a janeiro de 1959 no município de São Paulo, correspondia 
a Cr$ 1.222,41 (sendo cruzeiros a moeda da época). Era de 45% o peso da 
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alimentação na estrutura de consumo da “Pesquisa do Custo de Vida da Classe 
Trabalhadora - Família Padrão”, primeira pesquisa de orçamentos familiares 
do DIEESE, de 1958. Assim, para janeiro de 1959, a cesta alimentar para a 
família foi estimada em Cr$ 3.667,23 e o SMN, em Cr$ 8.149,40. Comparan-
do com o SM oficial do mesmo mês para São Paulo, de Cr$ 5.900,00, consta-
ta-se que o SMN equivalia a 1,38 SM. Tal relação nunca foi recuperada.

Constata-se, portanto, que a relação entre o SMN e o SM oficial flutuou 
ao longo da história. Até 1977, calculava-se o SMN com base na cesta do mu-
nicípio de São Paulo e, com o início da pesquisa em outras capitais, começando 
por Porto Alegre, o SMN passou a ser calculado com base na cesta de valor 
mais alto. No entanto, a título de exemplo, construiu-se o gráfico 7.6 como se 
o SMN fosse sempre calculado a partir do valor da cesta de São Paulo, que, de 
fato, frequentemente é a capital com cesta mais cara (Gráfico 7.6). 

No início do período, em 1959, ocorria uma combinação de valores 
mais altos para o SM e menores preços dos produtos da cesta básica, favore-
cendo uma relação “SMN / SM”inferior a dois, indicando que o SM deveria 
ser multiplicado por, no máximo, dois, dependendo do mês, para alcançar o 
valor necessário para subsistência da família padrão de quatro pessoas. Até 
1973, a razão “SMN / SM” ficou abaixo de quatro. No período entre 1973 e 
1983, o SMN oscilou em torno do valor equivalente a quatro vezes o SM. A 

 

 
GRáfICo 7.6

Razão mensal entre valor do SMn e do SM
São Paulo – jan/1959 a jan/2010

Fonte: DIEESE
Obs.: a) Entre março e dezembro de 1964 a cesta básica não foi calculada
 b) Calculou-se o SMN com base apenas no custo da cesta alimentar mínima de São Paulo
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partir daí, observa-se uma escalada, que culmina numa relação de 11,61 em 
abril de 1995. Ou seja, nesse mês, o SM deveria ser multiplicado por 11,6 
para alcançar o previsto na Constituição Federal. Desde então, a tendência 
tem sido de queda da relação entre SMN e SM, mas não caindo abaixo do 
patamar de quatro vezes até janeiro de 2010, quando atingiu 3,90.

Ainda que a cesta básica não seja um indicador de poder aquisitivo, 
já que considera apenas os 13 (ou 12, dependendo da região) produtos ali-
mentícios, a razão SMN / SM sinaliza, de modo mais perceptível, para um 
nível de poder de compra do SM relativamente bem alto em janeiro de 1959, 
assim como mostram os valores do SM atualizados pela inflação4. Ademais, 
também como os dados sobre o valor real do SM, a evolução da razão SMN/
SM revela que a recuperação que o SM vivencia desde 1995 parte do fundo 
do poço de seu valor histórico. Se o nível de 3,90 em janeiro de 2010 para 
aquela razão indica uma recuperação do SM em relação aos níveis de meados 
da década de 1990, constata-se que a razão do início de 2010 é semelhante à 
que vigorou no período entre 1973 e 1983, sem voltar aos patamares anterio-
res ao do início da década de 1970, para não falar nos níveis do final da dé-
cada de 1950. Com base na trajetória do SM, portanto, constata-se que os 
dados revelam que o SM pode contar outra história.

4. Ver Capítulo 6 sobre as fases do SM no Brasil ao longo de sua história.
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InTRodução

Este capítulo visa identificar e caracterizar quem são os trabalhadores 
ocupados que recebem um salário mínimo (SM). A primeira parte do estudo 
traz dados e análises para todo o Brasil, utilizando a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE; e a segunda, por meio dos dados 
da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pelo DIEESE e a 
Fundação SEADE, com convênios regionais e apoio do MTE/FAT, analisa 
os mercados de trabalho do Distrito Federal (DF) e de cinco regiões metro-
politanas – as de Belo Horizonte (RMBH), Porto Alegre (RMPA), Recife 
(RMR), Salvador (RMS) e São Paulo (RMSP). Os dados referem-se ao ano 
de 2008. Foram considerados como ocupados que recebem 1 SM aqueles 
com rendimento mensal exatamente igual a 1 SM nos meses do ano analisa-
do. Para efeito comparativo, os ocupados foram distribuídos entre as seguin-
tes faixas de rendimento: menos de 1 SM; 1 SM; mais de 1 até 2 SM; mais 
de 2 até 5 SM; e mais de 5 SM1.

QuEM São oS oCuPAdoS CoM 
REndIMEnTo dE 1 SM no BRASIL

Caso se compare a composição regional dos ocupados que recebem 
1 SM (Gráfico 8.1) com a do total dos ocupados (Gráfico 8.2), constata-se 
que há uma concentração absoluta e relativa de ocupados de 1 SM na região 

Capítulo 8
Quem são os trabalhadores que 
recebem um salário mínimo

1. Este capítulo apresenta também algumas informações e análises referentes aos ocupados que recebem menos de 1 SM. 
Tais informações e análises foram incorporadas aqui apenas a título de contraponto para a investigação acerca dos ocupados 
que ganham 1 SM. O próximo capítulo trata, de modo mais aprofundado, dos trabalhadores de menos de 1 SM.
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Nordeste do Brasil. Em termos relativos, as regiões Centro-Oeste e Norte 
também concentram mais ocupados de 1 SM. O Sudeste, apesar do percen-
tual expressivo de ocupados de 1 SM (quase 35%), exibe um percentual mais 
intenso ainda no total dos ocupados (42,64%), o que indica que a ocupação 
com 1 SM de rendimento no Nordeste é relativamente menos expressiva.

 
 

GRáfICo 8.1

distribuição dos ocupados que recebem 1 SM no trabalho principal por 
Grandes Regiões (em %) Brasil – 2008 

Fonte: IBGE. PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.2

distribuição do total dos ocupados por Grandes Regiões (em %)
Brasil – 2008  

Fonte: IBGE. PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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A estrutura de ocupação por faixas de rendimentos com base no sa-
lário mínimo revela a grande concentração de ocupados com baixos rendi-
mentos em todo o país e, em especial, no Nordeste, seguido pelo Norte 
(Gráfico 8.3). Na Região Nordeste, mais de 50% dos ocupados não têm ren-
dimentos do trabalho ou auferem menos de 1 SM (sem alcançá-lo). Na Re-
gião Norte, a fatia desses dois grupos soma pouco menos de 30%. Especifi-
camente o valor de exato 1 SM corresponde ao rendimento do trabalho de 
15,0% dos ocupados do Nordeste, a 12,5% dos do Norte e a 11,9% dos do 
Centro-Oeste. No Sudeste e no Sul, os percentuais são menos expressivos 
(8,6% e 6,4%, respectivamente). Na média, 10,5% dos ocupados brasileiros 
recebiam 1 SM como rendimento do trabalho em 2008.

 
 

GRáfICo 8.3

distribuição do total dos ocupados por faixas de rendimentos do trabalho 
principal e Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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Em todas as regiões, há uma concentração relativa de mulheres 
entre os ocupados de 1 SM (Gráfico 8.4). No Nordeste observa-se a maior 
proximidade dos valores do percentual de mulheres entre os que ganham 1 
SM e no conjunto de ocupados.

A análise da distribuição dos ocupados que têm 1 SM por rendimen-
to do trabalho, em comparação ao total de ocupados, revela uma concentração 
relativa nas idades de 20 a 24 anos e diminuição da incidência em idades 
acima dos 40 anos (Gráfico 8.5). Já os ocupados que recebem menos de 1 SM 
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encontram-se relativamente mais presentes entre os indivíduos bem jovens 
(com menos de 20 anos) ou mais velhos (com 60 anos ou mais).

As estruturas da distribuição por grupos etários dos ocupados que 
auferem 1 SM se assemelham em todas as regiões e, em consequência, no 
Brasil, revelando um pico nas idades de 20 a 29 anos (Gráfico 8.6). A con-
centração nesse intervalo etário é maior no Norte e menor no Sul.

 

 
GRáfICo 8.5

distribuição, por grupos etários, do total dos ocupados, dos que recebem 
1 SM e dos que recebem menos de 1 SM (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.4

distribuição por sexo do total dos ocupados e dos ocupados que recebem 
1 SM por Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.6

distribuição por grupos etários dos ocupados que recebem 1 SM segundo 
Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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Os dados sobre escolaridade dos ocupados, quando cotejados com 
as mesmas informações para o total de ocupados, revelam algumas carac-
terísticas diferenciadas segundo as Grandes Regiões (Gráfico 8.7). As dis-
tribuições dos ocupados de 1 SM e no total no Sul, Sudeste e Centro Oeste 
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GRáfICo 8.7

distribuição segundo grupos de escolaridade do total dos ocupados e dos ocupados 
que recebem 1 SM por Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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exibem a configuração esperada. Isto é, o perfil do total dos ocupados é mais 
escolarizado do que o dos ocupados de 1 SM. Assim, nessas regiões, há re-
lativamente mais ocupados sem instrução ou com pouca escolarização (fun-
damental completo ou incompleto e médio incompleto) entre os ocupados 
que recebem 1 SM do que no total. No Norte e no Nordeste, não é bem assim. 
Há mais ocupados de baixa escolaridade (neste caso, sem instrução e com 
fundamental incompleto) no total dos ocupados do que entre aqueles que 
ganham 1 SM. O peso e a composição educacional dos trabalhadores que 
recebem menos de 1 SM talvez dê a explicação para essa configuração.

Considerando o atributo de “cor” do ocupado, no Norte e no Nordeste, 
não há discrepâncias muito acentuadas na composição dos perfis dos ocupados 
que ganham 1 SM e do conjunto dos ocupados, mas nas outras três regiões e 
no Brasil, os trabalhadores de “cor preta” e de “cor parda” estão mais presentes 
entre os de baixa remuneração, isto é, de 1 SM (Gráfico 8.8).

Os indivíduos identificados na pesquisa como as “pessoas de refe-
rência da família” não são maioria dos que recebem 1 SM, ainda que com-
ponham a categoria de posição na família mais importante (Gráfico 8.9). 
No Norte e no Nordeste, as “pessoas de referência da família” quase alcan-
çam a metade dos ocupados de 1 SM classificados por posições na família. 
De todo modo, os indivíduos que, supostamente, carregam maior respon-
sabilidade familiar (isto é, “pessoa de referência” e “cônjuge”) representam 
de 62% a 70% dos ocupados de 1 SM nas diversas regiões. Na média do 
Brasil, esse valor atinge 66,37% dos ocupados de 1 SM.

 

 
GRáfICo 8.8

distribuição por cor do total dos ocupados e dos ocupados que recebem 
1 SM por Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.9

distribuição dos ocupados que recebem 1 SM por posição na família 
e Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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Considerando a distribuição dos ocupados segundo residência em 
áreas rurais ou urbanas (metropolitanas ou não), constata-se que, comparando-
se com a respectiva estrutura dos totais de ocupados, aqueles que recebem 1 
SM tendem a se concentrar nas áreas urbanas não metropolitanas, em cada 

 

 
GRáfICo 8.10

distribuição dos ocupados que recebem menos de 1 SM, 1 SM e total dos 
ocupados por residência em áreas rurais ou urbanas (metropolitanas ou 
não) e Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.10

distribuição dos ocupados que recebem menos de 1 SM, 1 SM e total dos 
ocupados por residência em áreas rurais ou urbanas (metropolitanas ou 
não) e Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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GRáfICo 8.11

distribuição do total dos ocupados, dos que recebem 1 SM e menos de 
1 SM por setor de atividade (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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Grande Região e no Brasil (Gráfico 8.10). Os ocupados que recebem menos de 
1 SM, por sua vez, tendem a se concentrar relativamente mais nas áreas rurais.

Os setores de atividade econômica que mais ocupam trabalhadores 
de 1 SM são “comércio e reparação”, “serviços domésticos” e “indústria da 
transformação”, “educação, saúde e serviços sociais” e “agrícola”, todos com 
percentuais superiores a 10% (Gráfico 8.11).

Comparando com a distribuição do conjunto dos ocupados, “serviços 
domésticos”, “educação, saúde e serviços sociais”, “administração pública”, 
“comércio e reparação” e “alojamento e alimentação” correspondem aos 
setores de atividades associados a um peso relativamente maior de ocupados 
que ganham 1 SM. O setor agrícola se destaca por ocupar grande parte da-
queles que recebem menos de 1 SM, o mesmo ocorrendo, ainda que em grau 
bem menor, em “outros serviços pessoais”.

 

 
GRáfICo 8.12

distribuição segundo grupos de escolaridade do total dos ocupados e dos ocupados 
que recebem 1 SM por Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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A posição na ocupação mais frequente dos que recebem 1 SM é a de 
“empregado com carteira assinada” (Gráfico 8.12). Isso é ainda mais verda-
deiro para o Nordeste e o Sudeste. A segunda posição mais frequente é a de 
“outro empregado sem carteira assinada”, isto é, os “sem carteira” que não 
são empregados domésticos. Os empregados domésticos (com e sem cartei-
ra assinada) tendem a estar sobre-representados no conjunto de ocupados que 
recebem 1 SM, diante da estrutura da ocupação por posição da respectiva 
Grande Região.

Os ocupados de 1 SM tendem a trabalhar em torno dos limites 
legais de jornada ou em intervalos superiores. Considerando todas as regi-
ões e o Brasil, pelo menos 78% desses ocupados trabalham 37 horas ou 
mais (Gráfico 8.13). Em percentuais que variam entre 31% (no Sul) e 37% 
(no Nordeste e no Centro-Oeste) dos ocupados que ganham 1 SM, a dura-
ção do trabalho excede 44 horas para obter o mínimo legal como rendimen-
to do trabalho.

 

 
GRáfICo 8.13

distribuição do total dos ocupados que recebem 1 SM por duração semanal 
média do trabalho e Grandes Regiões (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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A Tabela 8.1 mostra que a RMR e a RMS concentram maiores pro-
porções de ocupados ganhando 1 SM (respectivamente 16,2% e 14,5% do 
total de ocupados) em 2008. A RMBH (11,2%) vem a seguir, seguida pelo 
DF (7,8%) e, por último, RMSP e RMPA (cerca de 3%).
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TABELA 8.1
distribuição dos ocupados, no trabalho principal, segundo classes de salário mínimo (1)

Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Regiões Metropolita-
nas e Distrito Federal

Belo Horizonte 100,0 11,1 11,2 39,1 27,0 11,6
Distrito Federal 100,0 11,3 7,8 34,8 22,9 23,3
Porto Alegre 100,0 10,6 2,7 44,9 30,5 11,3
Recife 100,0 26,8 16,2 36,2 15,6 5,3
Salvador 100,0 21,2 14,5 32,5 22,4 9,4
São Paulo 100,0 13,2 3,0 41,1 30,6 12,2

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE     
Nota: (1) As classes de salário mínimo foram construídas com base no rendimento nominal

Classes de Salário Mínimo
Total Menos de 

1 SM

(Em %)

1 SM
Mais de 1 
até 2 SM

Mais de 2 
até 5 SM

Mais de 
5 SM

Quanto ao peso dos ocupados na faixa de renda inferior a 1 SM, fora 
as regiões de Recife (em que alcançam quase 27%) e Salvador (21%), nas 
demais regiões o patamar é semelhante, situando-se entre 10,6% (RMPA) e 
13,2% (RMSP). 

A apresentação dos dados da Tabela 8.1 no Gráfico 8.14 possibilita 
visualizar mais facilmente a composição dos rendimentos dos ocupados das 
regiões em foco. Ademais, a visualização da estrutura por faixas de rendimen-
to de 2005 das mesmas regiões permite analisar mudanças que ocorreram no 
intervalo entre 2005 e 2008.

 

 
GRáfICo 8.14

Composição dos ocupados, no trabalho principal, segundo classes de salário 
mínimo (em %) – Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2005 e 2008

Fonte: IBGE. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
Elaboração: DIEESE
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É expressiva a quantidade de ocupados que recebem menos do que 1 
SM em todas as regiões, especialmente nas de Recife e Salvador. A parcela dos 
que estão nessa faixa de renda cresceu, entre 2005 e 2008, em todas as regiões, 
exceto na RMBH (onde diminuiu) e na RMS (em que ficou praticamente está-
vel). Caso se considerem as faixas em termos de SM, as estruturas de rendi-
mento revelam evoluções negativas, novamente com exceção daquela da 
RMBH (que melhorou) e da RMS (que permaneceu quase a mesma). Isto é, 
no DF e nas regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre e Recife, au-
mentaram as proporções dos que ganham menos de 1 SM e diminuíram as 
proporções dos que recebem mais de 2 SM. A análise em termos de bem-estar, 
no entanto, deveria considerar as faixas de rendimentos com valores em termos 
de reais atualizados, uma vez que os aumentos reais do SM no período distor-
cem as inferências sobre evolução do poder aquisitivo dos ocupados.

A concentração na faixa de renda de “mais de 1 até 2 SM”, porém, 
se aguçou em todas as regiões, com exceção da do Recife. Em 2008, na 
Grande Recife, quase 80% dos ocupados recebiam até 2 SM em 2008; na 
Grande Salvador, esse percentual alcançava pouco menos de 70%; e, nas 
metrópoles de Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, girava em torno de 
60%, enquanto no DF ficava pouco abaixo disso.

Analisando a evolução da participação dos ocupados que recebem 
exatamente 1 SM nessas regiões ao longo dos últimos 10 a 12 anos, constata-
se um crescimento da parcela dos ocupados com esse rendimento, exceto na 
Grande Porto Alegre (Gráfico 8.15). A elevação da proporção ocorreu parti-
cularmente até 2006 e, de lá para cá, caiu.

A análise da estrutura de rendimentos da Região Metropolitana de 
São Paulo revela que, a partir de 1995 (ano em que o valor médio do SM é o 
menor da história), aumentou muito intensamente a participação dos ocupa-
dos que recebem “mais de 1 até 2 SM” e, em contrapartida, contraiu-se sig-
nificativamente o peso da faixa de “mais de 5 SM” (Gráfico 8.16). Tomou-se 
a RMSP como objeto desta análise dos rendimentos por faixas de SM no 
longo prazo em função da importância dessa região quanto ao volume da 
força de trabalho e pela antiguidade da série histórica da PED. As outras re-
giões que dispõem de Pesquisas de Emprego e Desemprego com início an-
terior a 1995, que são o DF e a região de Porto Alegre, também descrevem 
evolução similar à da RMSP a partir de 1995.

Ressalte-se que, pelo menos em parte, essa evolução que conduz a uma 
maior concentração de ocupados em menores faixas de rendimentos (em núme-
ros de SM) decorre da utilização do valor corrente do SM (isto é, do valor do SM 
do mês a que se refere à pesquisa) para classificar os ocupados nos grupos de 
rendimentos. Por isso, na medida em que o SM é aumentado em ritmo mais 
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GRáfICo 8.15

Percentual dos ocupados que recebem 1 SM no trabalho principal (em %)
Regiões Metropolitanas e distrito federal – 1996 a 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: A pesquisa na região de Salvador iniciou-se em 1997, e na de Recife, em 1998.
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acentuado do que os demais rendimentos do trabalho, as faixas menores de ren-
dimentos em SM tendem a se expandir. Não necessariamente isso significa que 
os ocupados que recebiam rendimentos mais elevados em proporção de SM te-
nham tido sua renda degradada; a análise dessa questão exigiria comparar a 
evolução do rendimento com a inflação, e não com o SM.
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GRáfICo 8.16

Composição dos ocupados, no trabalho principal, segundo classes de salário 
mínimo (em %) – Região Metropolitana de São Paulo - 1985 a 2008 

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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Considerando-se os ocupados nos setores econômicos de cada re-
gião, constata-se que “serviços domésticos” apresentam altas taxas de traba-
lhadores ocupados que recebem 1 SM como rendimento do trabalho no 
conjunto das regiões pesquisadas (Gráfico 8.17). O mesmo ocorre para os 
ocupados com rendimentos abaixo de 1 SM (Gráfico 8.18). 

Na Grande Salvador, 38,6% dos empregados domésticos ganham 
1 SM e 48,5%, menos de 1 SM. Na Grande Recife, os valores correspon-

 

 
GRáfICo 8.17

Percentual dos ocupados que recebem 1 SM no trabalho principal por setor de 
atividade e regiões (em %) – Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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GRáfICo 8.18

Percentual dos ocupados que recebem menos de 1 SM no trabalho principal por setor 
de atividade e regiões (em %) – Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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dentes são 33,1% e 50,9%. Em todas as regiões, “serviços domésticos” 
respondem pela maior proporção de trabalhadores ocupados que recebem 
1 SM como rendimento do trabalho (Gráfico 8.17). Novamente, ocorre o 
mesmo entre aqueles que ganham menos de 1 SM, com exceção da Grande 
Recife, em que “outros setores” ocupam maior proporção de trabalhadores 
com menos de 1 SM (Gráfico 8.18). Também na Grande Recife, chama a 
atenção a relativamente ampla proporção de ocupados na indústria que 
ganham 1 SM (20%). 

Considerando-se o peso dos setores econômicos na estrutura ocupa-
cional de cada região, constata-se que o setor de serviços é o que mais ocupa 
trabalhadores pagando 1 SM e menos de 1 SM (Gráfico 8.19).

 

 
GRáfICo 8.19

distribuição dos ocupados que recebem 1 SM e menos de 1 SM no trabalho 
principal por setor de atividade e regiões (em %)
Regiões Metropolitanas e distrito federal – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não completam 100% devido a valores estatisticamente não representativos
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A análise da distribuição de mulheres e homens ocupados por 
faixa de rendimento revela que as mulheres tendem a se concentrar mais 
nas faixas menores (Gráfico 8.20). Em todas as regiões, as trabalhadoras 
ocupadas (do sexo feminino) ganham menos dos que os do sexo masculi-
no e têm peso maior nas classes de menos de 1 SM e de 1 SM. Com exce-
ção de Recife e Salvador, nas demais regiões, também na faixa de 1 a 2 
SM se encontram mais mulheres. 
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GRáfICo 8.20

distribuição dos ocupados segundo sexo por faixa de rendimento nas seis 
regiões – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego.
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Os dados revelam a importância do valor exato de 1 SM para as 
mulheres. Na RMR e na RMS, em 2005, cerca de 19% das ocupadas rece-
biam rendimentos equivalentes a 1 SM; na RMBH, 16,3% e, no DF, 11,0% 
delas tinham esse rendimento. Por outro lado, nas metrópoles de São Paulo 
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e Porto Alegre, o rendimento de exato 1 SM era residual entre os homens, 
alcançando menos de 2% dos ocupados masculinos em 2008, enquanto para 
as mulheres, o percentual rondava os 4%.

Como já visto, Recife e Salvador são as metrópoles que mais con-
centram trabalhadores (de ambos os sexos) de baixos rendimentos. Essa ca-
racterística é ainda mais marcante para as mulheres trabalhadoras. Agregan-
do-se as duas primeiras classes de renda, observam-se altos percentuais de 
mulheres com rendimentos de no máximo 1 SM (inclusive), em 2008, nas 
regiões de Recife e Salvador: na RMR, 53,8% das ocupadas recebem no 
máximo 1 SM (em comparação com 34,3% dos homens); e na RMS 47,1% 
delas ganham 1 SM ou menos (contra 25,1% dos homens). Mas também na 
RMBH (com 33,1%), no DF (27,6%), na RMSP (23,5%) e na RMPA 
(19,3%) são elevados os percentuais de mulheres ocupadas que contam com 
rendimento de no máximo 1 SM. Pelo menos em parte, o menor rendimento 
das mulheres decorre de menores jornadas de trabalho (não se considerando 
o trabalho no próprio domicílio) e da grande proporção de mulheres ocupadas 
como empregadas domésticas (mensalistas e diaristas), categoria profissional 
que usualmente recebe baixos salários. 

O SM tem incidência entre trabalhadores de todas as idades acima 
de 16 anos (Gráfico 8.21). Assim, o SM não pode ser considerado meramen-
te um “salário de jovens”. Na metrópole gaúcha, o grupo etário de “40 anos 
e mais” prepondera entre aqueles que ganham 1 SM. Apenas na Região Me-
tropolitana de São Paulo, o grupo etário de “16 a 24 anos” apresenta o maior 

 

 
GRáfICo 8.21

Composição dos ocupados que recebem 1 SM por faixa etária e regiões
2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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peso entre as faixas etárias consideradas. E na Região de Belo Horizonte este 
grupo etário tem o mesmo peso do grupo de “25 a 39 anos”, que é o de maior 
peso no DF, na RMR e na RMS.

Em parte como decorrência do fato de ter maior importância para 
mulheres e para jovens, o SM incide mais fortemente entre os indivíduos nas 
posições na família que não são de “chefe” (Gráfico 8.22). 

 

 
GRáfICo 8.22

Composição dos ocupados que recebem 1 SM no trabalho principal por posição 
na família e regiões (em %) – Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não atingem 100,0% por conta de valores amostrais não representativos para a categoria “outros”
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De todo modo, de um quarto a um terço dos que auferiam 1 SM por 
seu trabalho eram “chefes de famílias” em todas as regiões, com exceção da 
Região Metropolitana do Recife, onde 41,6% dos que ganham 1 SM são 
“chefes”. Em outras palavras, o SM constitui rendimento relevante também 
para indivíduos com maior responsabilidade familiar, especialmente se so-
marmos os indivíduos nas posições de “chefes” e de “cônjuges”, situação em 
que as proporções de ocupados recebedores de 1 SM ultrapassam 50% em 
todas as regiões.

Em todas as regiões, à medida que aumenta a classe de renda a partir 
daquela de “1 SM”, se eleva a proporção de “chefes da família” (Tabela 8.2). 
Mas também são expressivas as proporções de “chefes” entre os que recebem 
menos de 1 SM nas regiões pesquisadas.

Em todas as regiões, os ocupados negros ganham menos do que os 
não-negros e têm peso maior na classe de 1 SM (Gráfico 8.23). Chamam a 
atenção, por um lado, a semelhança das estruturas de rendimentos de negros 



141

TABELA 8.2
distribuição dos ocupados, no trabalho principal, 

segundo posição na família e classes de salário mínimo (1)

Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Posição na família

distrito federal      
Chefe  47,4 29,9 27,2 42,2 55,1 62,9
Demais 52,6 70,1 72,8 57,8 44,9 37,1
      
RMBh      
Chefe  44,9 29,9 24,2 41,0 56,6 65,4
Demais 55,1 70,1 75,8 59,0 43,4 34,6
      
RMPA      
Chefe  50,1 33,7 32,3 42,7 61,0 69,8
Demais 49,9 66,3 67,7 57,3 39,0 30,2
      
RMR      
Chefe  48,8 39,6 41,6 50,3 61,3 71,2
Demais 51,2 60,4 58,4 49,7 38,7 28,8
      
RMS      
Chefe  46,4 33,5 33,4 47,3 57,5 66,4
Demais 53,6 66,5 66,6 52,7 42,5 33,6
      
RMSP      
Chefe  48,1 32,6 26,2 42,1 57,4 67,1
Demais 51,9 67,4 73,8 57,9 42,6 32,9

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
Notas: 1) As classes de salário mínimo foram construídas com base no rendimento nominal  
 2) Fazem parte desse total os ocupados com rendimentos declarados

Total (2) Menos de 
1 SM

(Em %)

1 SM
Mais de 1 
até 2 SM

Mais de 2 
até 5 SM

Mais de 
5 SM

e não negros na RMR, e, por outro, a diferença entre as estruturas na região 
de Salvador, o que também ocorre, de modo menos acentuado, na de Belo 
Horizonte. No DF, se destaca a proporção mais elevada de ocupados não-
negros com rendimentos do trabalho na faixa superior a 5 SM.

Os ocupados menos escolarizados também estão sobre-representa-
dos entre os que recebem o SM como rendimento do trabalho (Tabela 8.3). 

Em que pese a dificuldade imposta à análise por conta da não repre-
sentatividade amostral em alguns grupos de escolaridade e renda, apenas na 
região de Porto Alegre a proporção dos que ganham 1 SM e têm até o ensino 
fundamental completo atinge pouco mais de 60% e na do Recife, 56%. Nas 
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outras regiões, a proporção dos que ganham o SM e têm no máximo nível 
fundamental completo gira em torno de 50% ou menos (como na RMS, com 
41,3%). A relativamente alta proporção daqueles que têm, no mínimo, o nível 
de ensino médio incompleto entre os ocupados com 1 SM pode estar asso-

 

 
GRáfICo 8.23

distribuição dos ocupados segundo cor por faixa de rendimento nas seis 
regiões - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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TABELA 8.3
distribuição dos ocupados, no trabalho principal, segundo escolaridade 

e classes de salário mínimo (1)

Regiões Metropolitanas e distrito federal - 2008

Escolaridade

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Analfabetos 1,1 (4) (4) 1,7 (4) (4)
Fundamental Inc. (3) 25,6 44,6 37,0 22,0 42,7 37,8
Fundamental Compl.  11,5 13,8 13,7 9,5 11,5 13,4
Médio Incompleto 6,9 12,5 10,9 7,4 13,6 12,6
Médio Completo  33,9 18,7 31,8 34,1 22,1 29,2
Superior Incompleto 6,0 4,5 (4) 7,5 (4) (4)
Superior Completo  15,0 (4) (4) 17,9 (4) (4)
              
 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Analfabetos 0,8 3,4 (4) 3,9 7,4 6,1
Fundamental Inc. (3) 26,2 44,7 45,5 28,8 44,9 38,7
Fundamental Compl.  13,5 15,5 16,8 9,9 11,8 11,2
Médio Incompleto 7,0 12,2 (4) 7,1 9,2 7,4
Médio Completo  31,1 15,8 19,9 35,7 22,7 32,4
Superior Incompleto 9,4 6,4 (4) 5,1 3,1 (4)
Superior Completo  12,1 (4) (4) 9,5 (4) (4)
              
 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Analfabetos 2,0 5,0 (4) 2,2 5,1 (4)
Fundamental Inc. (3) 22,6 41,0 31,2 26,3 45,9 35,7
Fundamental Compl.  8,1 10,8 10,1 11,3 14,1 14,1
Médio Incompleto 7,3 10,6 10,5 6,5 10,2 15,3
Médio Completo  40,7 26,7 39,7 34,6 21,0 27,9
Superior Incompleto 7,2 4,7 4,8 6,3 (4) (4)
Superior Completo  12,1 (4) (4) 12,7 (4) (4)

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Notas: (1) As classes de salário mínimo foram construídas com base no rendimento nominal  
 (2) Fazem parte desse total os ocupados com rendimentos declarados    
 (3) Inclui alfabetizados sem escolaridade     
 (4) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria    

Total (2) Menos de 
1 SM

(Em %)

1 SM

Belo Horizonte Distrito Federal

Total (2) Menos de 
1 SM

1 SM

Escolaridade
Total (2) Menos de 

1 SM
1 SM

Porto Alegre Recife

Total (2) Menos de 
1 SM

1 SM

Escolaridade
Total (2) Menos de 

1 SM
1 SM

Salvador São Paulo

Total (2) Menos de 
1 SM

1 SM

ciada à entrada de jovens no mercado de trabalho e indica que o SM também 
não deve ser visto exclusivamente como remuneração de trabalhadores com 
pouca escolarização.
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O tempo médio de permanência tende a se elevar com o aumento das 
faixas de rendimento (Gráfico 8.24). Os trabalhadores que recebem 1 SM 
permanecem, em média, por pouco tempo na mesma ocupação. No DF e nas 
regiões de Salvador e Belo Horizonte, os ocupados que recebem menos do 
que o SM estão há mais tempo na ocupação do que os de 1 SM. Em todas as 
faixas de rendimento, o tempo de permanência na mesma ocupação é menor 
na RMSP, sugerindo que a instabilidade ocupacional nessa localidade pre-
pondera sobre a das demais.

 

 
GRáfICo 8.24

Tempo médio de permanência dos ocupados (em meses), no trabalho principal, 
segundo classes de SM e regiões - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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Os ocupados que recebem menos do que 1 SM têm duração média 
de trabalho substancialmente inferior aos ocupados nas demais faixas de 
renda, o que pode ser uma das causas para seu baixo rendimento (Gráfico 
8.25). Nas outras classes de renda, as discrepâncias entre as médias de dura-
ção do trabalho são relativamente menores. Nas regiões do Recife e de Sal-
vador, merece destaque o fato de a duração média do trabalho dos ocupados 
de 1 SM ser a mais alta, superior ao limite legal de 44 horas semanais. Ou 
seja, na RMR e na RMS, em termos médios, os ocupados têm que trabalhar 
mais do que a duração legal para obter o valor equivalente ao SM.

A taxa de não filiação à Previdência diminui com o aumento da 
classe de renda (Gráfico 8.26). A não contribuição para a Previdência social 
entre os ocupados das regiões pesquisadas é altíssima entre aqueles ocupados 
que recebem menos de 1 SM. O que não significa que, mesmo entre os que 
recebem 1 SM, não seja grave o problema da não filiação ao sistema previ-
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GRáfICo 8.25

horas médias semanais trabalhadas pelos ocupados, no trabalho principal, 
segundo classes de SM e regiões - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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GRáfICo 8.26

horas médias semanais trabalhadas pelos ocupados, no trabalho principal, 
segundo classes de SM e regiões - 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
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denciário. Para os que recebem 1 SM, a taxa de não contribuição para a 
Previdência soma 41,5% nas regiões de Porto Alegre e São Paulo, cerca de 
36% no DF e de 23,6% a 25,6% na RMR, RMS e RMBH.

Analisando-se o perfil de remuneração segundo as principais catego-
rias de posição na ocupação constata-se a importância do SM para os “em-
pregados domésticos” e, especialmente em certas regiões, para os “assalaria-
dos do setor privado”, com ou sem carteira assinada pelo empregador. Já 
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entre os “trabalhadores autônomos”, sobressai a alta incidência de remunera-
ções inferiores a 1 SM.

Quanto aos “empregados domésticos”,  na RMS, 38,6% deles recebem 
1 SM, o mesmo ocorrendo com cerca de um terço deles na RMR e RMBH e 
26,2% no DF, enquanto na RMPA e na RMSP, os percentuais são menos ex-
pressivos, de, respectivamente, 9,9% e 7,5% (Gráfico 8.27). Em todas as regi-
ões analisadas, ressaltam as proporções de empregados domésticos que rece-
bem valores inferiores a 1 SM. Nas regiões de Salvador e Recife, aproximada-
mente metade dos empregados domésticos ganham menos de 1 SM e, nas 
demais, o percentual varia de 28% (no DF) a 34% (na RMSP).

 

 
GRáfICo 8.27

distribuição dos “empregados domésticos”, no trabalho principal, segundo classes 
de SM e regiões (em %) – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não atingem 100,0% por conta de valores amostrais não representativos
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Nas regiões de Belo Horizonte, de Salvador e de Recife, pouco mais de 
19% dos “assalariados do setor privado sem carteira assinada pelo empregador” 
recebem exatamente 1 SM. No DF, essa proporção é de 14% e nas RMPA e 
RMSP, de 6% (Gráfico 8.28). Também neste caso chama a atenção a alta pro-
porção dos “sem carteira do setor privado” que recebem menos de 1 SM nas 
regiões de Recife e Salvador (48,6% e 41,8%), em valores bem superiores aos 
das demais regiões, que variam entre 18% (RMSP) e 23% (RMBH).

Em algumas regiões, é relativamente alta a proporção dos que rece-
bem 1 SM mesmo entre os “assalariados do setor privado com carteira assi-
nada” (Gráfico 8.29). 
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GRáfICo 8.28

distribuição dos “assalariados sem carteira do setor privado” segundo faixas de 
rendimento e regiões – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não atingem 100,0% por conta de valores amostrais não representativos

Até 1 SM

40,0

60,0

0,0
df

80,0

100,0

RMBh RMPA RMR RMS RMSP

20,0

1 SM Mais de 1 até 2 SM Mais de 2 até 5 SM Mais de 5 SM

 

 
GRáfICo 8.29

distribuição dos “assalariados com carteira do setor privado” segundo faixas de 
rendimento e regiões – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não atingem 100,0% por conta de valores amostrais não representativos
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Na RMR, os “com carteira assinada do setor privado” que recebem 1 
SM alcançam cerca de 21% e na RMS, 16,7%. Já na RMBH, são 12%; no DF, 
8%. Na RMPA e na RMSP, esses percentuais são residuais (em torno de 2%).

Entre os “trabalhadores por conta própria” (que trabalham para mais 
de uma empresa ou para o público, sem ter nível universitário) há alta inci-
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dência de remunerações inferiores a 1 SM (Gráfico 8.30). Isso pode ser de-
corrência da dificuldade ou impossibilidade desses trabalhadores para conse-
guir clientes.

Quase 60% dos autônomos na Grande Recife e pouco mais da me-
tade na Grande Salvador auferem menos de 1 SM como rendimento do tra-
balho. Mesmo na RMSP e no DF, esse percentual é elevado, em torno de 
35%. Na região de BH, fica em 30% e, na de Porto Alegre, em 25%. Apenas 
na RMBH, o percentual dos “ocupados por conta própria” que ganham 1 SM 
é estatisticamente representativo, alcançando 3,5% do total da região.

 

 
GRáfICo 8.30

distribuição dos “trabalhadores por conta própria” segundo faixas de rendimento 
e regiões – 2008

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Obs.: Algumas colunas não atingem 100,0% por conta de valores amostrais não representativos

Até 1 SM

40,0

60,0

0,0
df

80,0

100,0

RMBh RMPA RMR RMS RMSP

20,0

1 SM Mais de 1 até 2 SM Mais de 2 até 5 SM Mais de 5 SM

ConCLuSão

No Brasil, em 2008, pelos dados da PNAD do IBGE, 9,7 milhões de 
ocupados ganhavam 1 SM como rendimento do trabalho. Naquele ano, o 
conjunto dos ocupados brasileiros, incluindo os que não auferiam rendimen-
to, totalizava 92,4 milhões. Assim, os ocupados de 1 SM correspondiam a 
10,5% do conjunto dos ocupados. Em algumas regiões, no entanto, o percen-
tual era mais significativo. No Nordeste, os ocupados de 1 SM representavam 
15% do total de ocupados e na região Norte, 12%. O Nordeste se destaca pelo 
grande contingente de ocupados com baixos rendimentos: 17,1% não tinham 
rendimento e 34,4% recebiam menos de 1 SM. Essas duas cifras em conjun-
to com a daqueles que ganham exatamente 1 SM configuram um total de dois 
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terços dos ocupados com rendimentos de 1 SM, no máximo, no Nordeste. 
No Norte, o percentual equivalente atinge 47,3%.

A análise da incidência do valor exato do SM no Brasil (pela 
PNAD) e nas cinco regiões metropolitanas e no DF (pela PED) mostrou a 
relevância do salário mínimo na determinação dos rendimentos do trabalho 
de segmentos sociais específicos. Assim, o SM adquire maior importância 
para determinação dos rendimentos de mulheres, jovens, negros, ocupados 
no serviço doméstico, responsáveis pela família (chefes e cônjuges), resi-
dentes em localidades do Nordeste, menos escolarizados e assalariados do 
setor privado sem carteira assinada pelo empregador. Essa constatação 
confirma o que já foi apontado por outros estudos. Sergei Soares, do IPEA, 
por exemplo, depois de identificar a maior incidência do SM nesses seg-
mentos populacionais, afirma que “o salário mínimo parece ser um instru-
mento eficaz para proteger os trabalhadores que são os perdedores na bar-
ganha salarial.” (SOARES, 2002). 

É interessante constatar que no Nordeste e no Norte, regiões com 
alta incidência de baixos rendimentos, o recebimento de 1 SM não é rela-
tivamente mais intenso para negros do que para não negros; quase é alcan-
çado o percentual de 50% de “pessoas de referência da família” entre os 
recebedores de 1 SM; e o perfil de quem recebe 1 SM é levemente mais 
escolarizado do que o conjunto dos ocupados. Ademais, no caso do Nor-
deste, receber 1 SM como rendimento do trabalho praticamente não é mais 
característico de mulheres do que de homens. Assim, toda e qualquer in-
vestigação sobre o SM deve evitar abordar o tema na perspectiva das 
“grandes médias” e dos números gerais, sob risco de menosprezar a sua 
intensa incidência nesses grupos ou regiões.

No Brasil, os setores que, em termos absolutos, mais empregam 
ocupados de 1 SM são “comércio e reparação”, “serviços domésticos” e 
“indústria da transformação”. Já em comparação com a estrutura ocupacional 
total, os setores que ocupam relativamente mais trabalhadores de 1 SM cor-
respondem a “serviços domésticos”, “educação, saúde e serviços pessoais”, 
“administração pública”, “comércio e reparação” e “alojamento e alimenta-
ção”. O setor da “agricultura” destaca-se por ocupar, em termos relativos e 
absolutos, muitos trabalhadores sem rendimentos ou com rendimentos me-
nores do que 1 SM. Vale lembrar ainda que entre 31% e 37% dos ocupados 
de 1 SM das Grandes Regiões têm que trabalhar mais do que as regulamen-
tares 44 horas semanais para alcançar aquele nível de rendimento.

Além de corroborar análises anteriores, este estudo levanta outros 
aspectos referentes aos trabalhadores que recebem o SM. Alguns analistas 
propõem que o SM associa-se, essencialmente, à remuneração de jovens e de 

Capítulo 8
Quem são os trabalhadores que recebem um salário mínimo



150

Salário mínimo - Instrumento de combate à desigualdade

não-chefes e, por isso, tem pequena capacidade de aliviar a pobreza. Outros 
afirmam que SM constitui remuneração de trabalhadores pouco escolariza-
dos. Este estudo, entretanto, revela que o SM não pode ser considerado um 
“salário de jovens”,  de indivíduos sem maiores responsabilidades familiares, 
nem como remuneração exclusiva de trabalhadores com pouca escolarização. 
É significativa a proporção de adultos, de chefes de família e de indivíduos 
com até ensino médio incompleto que ganham 1 SM.

Em 2008, nas regiões metropolitanas de Salvador e Belo Horizonte, 
pouco mais de 19% do total dos “assalariados do setor privado sem carteira 
assinada pelo empregador” ganhavam 1 SM, em comparação com 16,7% e 
11,9%, respectivamente, dos “com carteira” nas mesmas localidades; nas regi-
ões de Porto Alegre e São Paulo, aproximadamente 6% dos assalariados sem 
carteira e 2% dos com carteira ganhavam 1 SM; e no DF 14% (sem carteira) e 
8% (com carteira). Apenas na Grande Recife, o percentual de assalariados com 
carteira que ganhavam 1 SM (21,3%) ultrapassava o de sem carteira com renda 
igual (19,4%). Essa constatação, até certo ponto surpreendente, corrobora a de 
alguns outros estudos, que revelam que o SM é mais efetivo no setor à margem 
da legalidade do que no setor mais formalizado da economia. Assim, o grande 
incentivo à contratação de assalariados à margem da modalidade padrão não 
parece residir na tentativa de evitar o pagamento do SM, mesmo considerando-
se a recuperação gradual desta remuneração, que vem se processando.

Ficou patente a maior importância do valor de 1 SM para as estrutu-
ras de rendimentos das regiões de Recife e Salvador, onde também são 
maiores as proporções dos que recebem menos do que 1 SM. Na RMR e 
RMS, a “conquista” do SM parece exigir, inclusive, a realização de horas 
extras por boa parte de seus recebedores. 

Em geral, quanto menor a faixa de rendimento, menor o tempo de 
permanência na ocupação. Isso pode ocorrer porque o trabalhador que ganha 
menos transita mais entre as ocupações (é demitido ou se demite com maior 
freqüência e sai em busca de nova contratação) e/ou porque, na medida em 
que se alonga a permanência na ocupação, o rendimento tende a se elevar. De 
todo modo, o fato de o valor exato de 1 SM estar associado a curtas perma-
nências na ocupação não deve obscurecer que um salário mínimo valorizado 
é um mecanismo importante que, associado a outros, desestimula a rotativi-
dade dos trabalhadores como forma de diminuição de salários. 

Além de desincentivar a rotatividade como instrumento de baratea-
mento do custo com trabalhadores, o instituto do SM contribui para a estru-
turação dos mercados de trabalho regionais e para a redução das disparidades 
salariais e regionais. Ao proteger os trabalhadores com menos direitos e me-
nor poder de negociação dos rendimentos, o SM, desde que não fixado em 
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valores rebaixados, favorece a conquista de melhores condições de vida para 
as famílias dos trabalhadores que têm seu rendimento associado a ele. O al-
cance pleno dessas suas potencialidades no que tange ao mercado de trabalho, 
porém, depende da articulação com outras medidas e políticas, inclusive com 
mecanismos de verificação de sua aplicação e vigência de fato. E, ademais, 
combinado com as políticas de seguridade social (isto é, previdência e assis-
tência sociais), o SM tem um papel determinante no combate às desigualda-
des e à pobreza no país.
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Um dos argumentos daqueles que se opõem à instituição do salário 
mínimo (SM) refere-se a sua não prevalência para largo extrato da população 
ocupada brasileira. Ou seja, o amplo contingente de trabalhadores ocupados 
que auferem rendimentos do trabalho inferiores ao que deveria ser o piso para 
as remunerações do trabalho no Brasil comprovaria que o SM, em última 
instância e de fato, não vigora como mínimo legal e, portanto, não é efetivo. 
O objetivo desse capítulo é realizar breve investigação sobre quem são os 
trabalhadores ocupados que recebem menos do que um SM como contrapar-
tida remuneratória pelo trabalho. 

A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) do IBGE, 
referente ao ano de 2008, constitui a fonte de dados utilizada nessa investiga-
ção1. Primeiro, foram consideradas as informações referentes ao trabalho 
principal e às características dos ocupados que ganham menos de 1 SM e, em 
seguida, para analisar a renda do trabalho dessas pessoas, foram utilizados os 
dados de rendimentos de todas as ocupações de quem recebe menos de 1 SM 
no trabalho principal. Observe-se que no Brasil, em 2008, pelos dados da 
PNAD, os ocupados que ganham menos de 1 SM e acumulam mais de uma 
ocupação conformam apenas 5% do total de ocupados nessa faixa de renda, 
percentual muito similar ao dos que têm mais de uma ocupação no conjunto 
de ocupados (4,83%).

Capítulo 9
Por que alguns trabalhadores 
recebem menos de um 
salário mínimo

1. O Capítulo 8, que tratou dos ocupados que ganham um SM como rendimento do trabalho, já trouxe dados (com base 
na PED, em especial,) e análises sobre os ocupados que recebem menos de um SM.
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A) TRABALhAdoRES oCuPAdoS SEM REMunERAção

No Brasil, em 2008, segundo os dados da PNAD, os ocupados que ti-
nham rendimento inferior a 1 SM perfaziam 26,6 milhões de pessoas de um total 
de 92,4 milhões de ocupados. Assim, os ocupados que recebiam menos de 1 SM 
correspondiam a quase 29% dos ocupados naquele ano (Gráfico 9.1). 

 
 

GRáfICo 9.1

Composição dos ocupados segundo faixas de rendimento do trabalho 
(em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008

28,84 
com rendimento 

menor do que 1 SM

71,16
com rendimento de 

1 SM ou mais

 
 

GRáfICo 9.2

Composição dos ocupados de menos de 1 SM segundo rendimento do 
trabalho nulo ou positivo (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008

32,98 
com rendimento zero

67,02
rendimento positivo 
menor do que 1 SM
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Dos ocupados com menos de 1 SM, 8,8 milhões não recebiam ne-
nhum rendimento do trabalho. Ou seja, um terço dos ocupados de menos de 
1 SM não tinham rendimento do trabalho (Gráfico 9.2).

Os ocupados sem rendimento do trabalho correspondem, essencial-
mente, a “trabalhadores não remunerados” e a “trabalhadores na produção 
para o próprio consumo”.  Além desses, há “trabalhadores na construção para 
o próprio uso” e, residualmente, “trabalhadores domésticos sem carteira as-
sinada” (Gráfico 9.3).

 

 
GRáfICo 9.3

Composição segundo a posição na ocupação no trabalho principal da 
semana de referência para pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas 
com rendimento zero – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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1,22
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B) CARACTERíSTICAS dA oCuPAção doS
TRABALhAdoRES QuE RECEBEM MEnoS dE 1 SM

No que diz respeito ao conjunto dos ocupados com rendimentos do 
trabalho inferior a 1 SM, incluindo os sem remuneração, a primeira informa-
ção diz respeito ao setor de atividade (Gráfico 9.4). Quase 43% dos ocupados 
que auferem remuneração inferior a 1 SM no trabalho principal têm essa 
atividade no setor “agropecuário”. Os setores de “comércio e reparação” e de 
“serviços domésticos” também concentram parcela relevante de trabalhado-
res com remunerações inferiores a 1 SM (em torno de 13% cada um). Mesmo 
na “indústria”, o percentual é razoavelmente expressivo (8,37%). “Constru-
ção civil” e “outros serviços pessoais” (que não os de saúde e educação) 
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abarcam pouco mais de 5%, cada um, dos trabalhadores nessa faixa de renda. 
Portanto, ao se agregarem os setores de “agropecuária”, “comércio e repara-
ção”, “serviços domésticos”, “indústria de transformação”, “construção civil” 
e “serviços pessoais”, constata-se que 88% dos trabalhadores com menos de 
1 SM estão em um desses setores.

 

 
GRáfICo 9.4

distribuição setorial dos ocupados que recebem menos do que um salário 
mínimo e do total dos ocupados (em %) – Brasil - 2008 

Fonte: IBGE. PNAD 2008
Elaboração: DIEESE
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No entanto, se compararmos a estrutura setorial dos que recebem 
menos de 1 SM com a do total dos ocupados, vemos que apenas três setores 
concentram mais ocupados entre os que recebem menos de 1 SM do que no 
total de ocupados, sem considerar as “atividades mal definidas”. O peso da 
“agropecuária”, dos “serviços domésticos” e de “outros serviços pessoais” 
para os de menos de 1 SM é maior do que para o geral dos ocupados. Ressal-
ta a grande concentração, absoluta e relativa, de ocupados na menor faixa de 
rendimento na “agropecuária”.

A segunda informação diz respeito à localização geográfica (Gráfico 
9.5). Quase metade (aproximadamente 47%) dos trabalhadores ocupados que 
ganham menos de 1 SM estão na região Nordeste. Mas a fatia da região Su-
deste também é expressiva: 25,5% do total do Brasil.
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Comparando a composição regional do total da população ocupada 
no Brasil (Gráfico 9.6) com a daqueles que recebem menos de 1 SM, cons-
tata-se que há uma sobrerrepresentação dos ocupados do Nordeste no con-
junto dos que recebem menos de 1 SM. Ou seja, a fatia dos trabalhadores no 
Nordeste (assim como no Norte) é maior entre os que recebem menos de 1 

 

 
GRáfICo 9.5

distribuição dos ocupados que recebem menos do que um salário mínimo 
pelas Grandes Regiões (em %)
Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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GRáfICo 9.6

distribuição do total dos ocupados pelas Grandes Regiões (em %)
Brasil – 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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SM do que no total dos ocupados; e o inverso ocorre com os ocupados do 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Caso sejam combinados os dois tipos de informação, isto é, a ocupa-
ção por setor de atividade e por Grande Região (Gráfico 9.7), constata-se que 
na região Sul e na região Nordeste, com números praticamente idênticos, o 
setor “agropecuário” ocupa mais da metade dos trabalhadores que ganham 
menos de 1 SM, enquanto no Sudeste esse setor responde por menos de 30% 
desses trabalhadores. No Sudeste e no Centro-Oeste, ressalta, em termos re-
lativos, o peso do setor de “serviço doméstico” e, no Norte, o setor de “co-
mércio e reparação” e o da “indústria”.

 

 
GRáfICo 9.7

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo 
como rendimento do trabalho principal, por setor de atividade econômica e 
Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
Elaboraçào: DIEESE
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C) ATRIBuToS IndIvIduAIS doS TRABALhAdoRES 
QuE RECEBEM MEnoS dE 1 SM

Quanto às características individuais, constata-se o peso significativo 
das mulheres dentro desse grupo de trabalhadores no Brasil (Gráfico 9.8). Em 
2008, no Brasil, 53% dos que recebiam menos de 1 SM no trabalho principal 
eram do sexo feminino e 47% do masculino. No Norte e mais ainda no Nor-
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deste, entretanto, a maioria dos ocupados de menos de 1 SM era do sexo 
masculino. Vale lembrar que, pela PNAD de 2008, no conjunto dos ocupados 
(independente da faixa de renda), 42,4% eram mulheres e 57,6%, homens. 

Não se pode afirmar que os trabalhadores que recebem menos de 1 
SM sejam exclusivamente jovens (Gráfico 9.9). 

 

 
GRáfICo 9.8

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo 
como rendimento do trabalho principal, por sexo e Grandes Regiões (em %)
Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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GRáfICo 9.9

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo como 
rendimento do trabalho principal, por idade e Grandes Regiões (em %)
Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Para o Brasil e para todas as Grandes Regiões, exceto no Sul, existem 
duas faixas etárias de concentração de ocupados de menos de 1 SM: 15 a 19 
anos (ou 20 a 24, no Nordeste) e 30 a 39 anos (ou 40 a 49, no Sudeste e no 
Centro-Oeste). O caso do Sul aparece como uma estrutura bem específica, 
em que os ocupados acima de 60 anos são os mais representativos entre os 
ocupados de 1 SM.

Caso os trabalhadores ocupados com menos de 1 SM por grupos 
etários sejam separados conforme sexo, vemos que, para o total do Brasil, 
entre os homens prevalece o pico relativo da ocupação dos 15 aos 19 anos e, 
entre as mulheres, dos 30 aos 39 anos (Gráfico 9.10).

 

 
GRáfICo 9.10

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo 
como rendimento do trabalho principal, por idade e sexo (em %)
Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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A análise do quesito “cor/raça” evidencia que, em todas as Grandes 
Regiões e no total do Brasil, há uma maior concentração de indivíduos iden-
tificados com a “cor parda” entre os ocupados de menos de 1 SM do que no 
conjunto dos ocupados (Gráfico 9.11). Essa sobrerrepresentação dos indiví-
duos de “cor parda” entre os ocupados de baixos rendimentos é maior na 
região Sudeste e menor, no Norte e Nordeste, onde quase ocorre um equilíbrio 
nos pesos desse grupo nos ocupados de menores rendimentos e no total de 
ocupados. Os trabalhadores que se identificam como pertencentes ao grupo 
de “cor preta” estão menos representados entre os ocupados de menos de 1 
SM do que total dos ocupados nas regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste, 
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enquanto no Norte há equilíbrio e no Sudeste os indivíduos de “cor preta” 
concentram-se relativamente mais entre os ocupados de menos de 1 SM.

 

 
GRáfICo 9.11

Composição por “cor” dos ocupados que recebem menos do que um salário 
mínimo e do total dos ocupados (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Considerando a “condição na família” dos ocupados de menos de 1 
SM (Gráfico 9.12), verifica-se que, no Brasil, 36,6% são as “pessoas de refe-
rência da família” e 30,3%, “cônjuges” das pessoas de referência. Em todas 
as regiões, a fatia de “filhos” permanece abaixo de 30%. No Nordeste e no 
Norte é mais acentuado o peso das “pessoas de referência”, categoria que 
alcança praticamente 40% no Nordeste e 35% no Norte. No Sul e no Centro-
Oeste, o grupo de “cônjuges” predomina. O peso dos “não parentes” (agre-
gados, pensionistas e empregado doméstico) é inexpressivo.

Para o conjunto do Brasil, 39% dos ocupados de menos de 1 SM resi-
dem em áreas rurais e 61 % em áreas urbanas, das quais 45,3% em áreas urba-
nas não metropolitanas e 15,7% em áreas metropolitanas (Gráfico 9.13). 

No Nordeste, porém, quase metade (ou 47%) dos ocupados reside 
em áreas rurais, enquanto no Sudeste, 78% residem em áreas urbanas, 
com alta concentração nas áreas metropolitanas. No Sudestem pouco mais 
de 30% dos ocupados que ganham menos de 1 SM residem em áreas 
metropolitanas.

Mesmo constatando-se que, no Brasil, preponderam os ocupados que 
recebem menos de 1 SM no trabalho principal residentes em áreas urbanas, 
pode-se afirmar que há uma sobrerrepresentação dos residentes em zonas 
rurais com esses baixos rendimentos. Pelos dados da PNAD de 2008, do 
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conjunto dos ocupados brasileiros (sem considerar a faixa de renda), apenas 
17,7% residem em áreas rurais, enquanto, no caso dos que recebem menos 
de 1 SM, como visto, 39% residiam em zonas rurais.

 

 
GRáfICo 9.12

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo como 
rendimento do trabalho principal, por condição na família e Grandes Regiões 
(em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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GRáfICo 9.13

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo 
como rendimento do trabalho principal, por local de residência e 
Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Em relação à escolaridade, como era de se esperar, ocorre uma so-
brerrepresentação dos menos escolarizados entre os ocupados de menos de 1 
SM (Gráfico 9.14). Assim, para o total dos ocupados no Brasil, em 2008, 
41,5% dos trabalhadores não possuíam instrução ou alcançaram no máximo 
o ensino fundamental incompleto, enquanto, entre os ocupados que recebem 
menos de 1 SM no Brasil, os trabalhadores nessa classe educacional repre-
sentavam 68,5%.

Em todas as Grandes Regiões, ocorrem estas relações: os grupos 
educacionais “sem instrução” e “fundamental incompleto” apresentam peso 
maior entre os ocupados de menos de 1 SM do que no conjunto dos ocupados 
e, na outra ponta, os grupos “superior completo”, “superior incompleto” e 
“médio completo” detêm participação maior no total de ocupados do que nos 
ocupados de rendimento inferior. Apresentam aproximadamente o mesmo 
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GRáfICo 9.14

Composição por “escolaridade” dos ocupados que recebem menos do que um 
salário mínimo e do total dos ocupados (em %) – Grandes Regiões e Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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peso nos dois conjuntos de ocupados os grupos educacionais “fundamental 
completo” e “médio incompleto”, neste último caso, com exceção do Sudes-
te, onde os ocupados com “ensino médio incompleto” estão bem mais pre-
sentes entre os de menos de 1 SM.

C) JoRnAdA E REMunERAção doS 
TRABALhAdoRES QuE RECEBEM MEnoS dE 1 SM

Ao se analisar a duração semanal média do trabalho, identifica-se 
uma relativa semelhança das distribuições por faixas de duração de trabalho 
entre o Brasil e as Grandes Regiões (Gráfico 9.15). 

 

 
GRáfICo 9.15

distribuição dos ocupados que ganham menos que um salário mínimo 
como rendimento do trabalho principal, por duração semanal do trabalho 
(em horas) e Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Cerca de 60% dos ocupados de 1 SM trabalham até 36 horas por 
semana em média. Na outra ponta, no entanto, verifica-se que mais de 18% 
dos trabalhadores nessa faixa de renda trabalham mais de 45 horas (pelo 
menos no que diz respeito a setembro de 2008, mês de referência da PNAD 
de 2008). No Sul, a duração do trabalho parece ser a menor, com 45% dos 
ocupados de menos de 1 SM dedicados a atividades de, no máximo, 20 
horas semanais.

Ao se considerarem os rendimentos de todos os trabalhos (e não 
apenas do trabalho principal) dos ocupados que recebem menos de 1 SM no 
trabalho principal, verifica-se que, no Sudeste, o rendimento total é ligeira-
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mente mais elevado, alcançando R$ 188, enquanto no Sul e no Nordeste, 
esses ocupados obtêm, em média, os menores rendimentos, de cerca de R$ 
140 (Gráfico 9.16). No Sul, o mais baixo entre as regiões, o rendimento mé-
dio era de 33,5% do SM. No Sudeste, o valor não alcançava ½ SM.

 

 
GRáfICo 9.16

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos 
de um salário mínimo como rendimento do trabalho principal (em R$) 
e relação com o SM de set/2008, por Grandes Regiões – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Considerando o local de residência do ocupado de menos de 1 SM, 
verifica-se que os rendimentos médios dos que residem em áreas rurais são 
bem inferiores aos daqueles que moram em áreas urbanas, sejam metropoli-
tanas ou não, para todas as Grandes Regiões do país (Gráfico 9.17). 

Os rendimentos médios dos residentes em áreas metropolitanas são 
sempre maiores, mas, no Norte, a diferença para o rendimento médio não 
metropolitano é relativamente pequena. No Sul estão as maiores diferenças 
entre os rendimentos médios dos residentes rurais e dos urbanos não metro-
politanos frente ao dos moradores em áreas metropolitanas. Para o Brasil, o 
rendimento médio do ocupado residente em área rural equivalia a R$ 102 em 
setembro de 2008; o do residente em área urbana não metropolitana a R$ 183; 
e o daquele em metrópoles, a R$ 219. Entre as regiões, as discrepâncias dos 
rendimentos médios são maiores para os rurais, seguidas pelas dos urbanos 
não metropolitanos, enquanto os rendimentos dos metropolitanos apresenta-
vam as menores diferenças.

Dos ocupados que recebem menos de 1 SM e têm atividade principal 
no setor agrícola, o rendimento total médio é, de longe, o menor (Gráfico 
9.18). Os setores da “administração pública”, “construção”, “educação, saú-
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de e serviços sociais” e “transporte, armazenamento e comunicações” têm os 
ocupados com rendimentos totais médios mais elevados entre os que recebem 

 

 
GRáfICo 9.17

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos de 
um salário mínimo como rendimento do trabalho principal, por local de 
residência e Grande Região (em R$) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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GRáfICo 9.18

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos 
de um salário mínimo como rendimento do trabalho principal, 
por setor de atividade principal (em R$) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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menos de 1 SM na ocupação principal. Depois do setor agrícola, os menores 
rendimentos totais médios vinculam-se a ocupados com atividade principal 
nos setores de “indústria da transformação”, “comércio e reparação” e “alo-
jamento e alimentação”.

Considerando a posição na ocupação principal, os trabalhadores com 
maiores rendimentos totais médios são funcionários estatutários, seguidos por 
militares, empregados com carteira, domésticos com carteira e empregadores 
(Gráfico 9.19). 

 

 
GRáfICo 9.19

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos de 
um salário mínimo como rendimento do trabalho principal, por posição 
na ocupação principal (em R$) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Entre os que têm rendimentos, os menores rendimentos totais médios 
correspondem a domésticos sem carteira e trabalhadores por conta-própria. 
Algumas categorias não auferem rendimento ou têm rendimento médio resi-
dual, como os trabalhadores para o próprio consumo, trabalhadores em 
construção para o próprio uso e trabalhadores não remunerados.

Quando se desdobra o dado do rendimento total médio por sexo, veri-
fica-se que as mulheres alcançam rendimento total médio inferior ao dos homens 
em todas as regiões (Gráfico 9.20). A menor diferença entre os rendimentos 
totais médios de mulheres e homens ocorre no Sudeste e a maior, no Nordeste.
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O gráfico do rendimento médio de todos os trabalhos por idade e 
Grandes Regiões revela que o rendimento total médio tende a se elevar com o 
avanço das faixas etárias até a faixa de 20 a 24 anos, estabilizando-se até a 
faixa de 40 a 49 anos, quando começa a diminuir (Gráfico 9.21). Além disso, o 
gráfico também revela que, no Sudeste, em todas as faixas etárias o rendimen-
to total médio supera o das outras regiões. O menor rendimento total médio 
localiza-se no Nordeste, nas idades menores, enquanto nas idades avançadas é 
no Sul que se encontram os menores rendimentos totais médios.

Nos dados que relacionam duração média do trabalho e rendimento 
médio de todos os trabalhos, ressaltam as pequenas diferenças de rendimen-
to médio entre os ocupados que trabalham entre 37 e 44 horas e os que traba-
lham acima de 45 horas (Gráfico 9.22). 

No caso do Sul, em particular, e do Centro-Oeste, os ocupados com 
jornadas maiores têm, até mesmo, rendimentos médios inferiores àqueles 
com jornadas próximas à legal. De todo modo, quem trabalha no máximo por 
36 horas semanais obtém rendimentos médios bem inferiores aos ocupados 
em jornada integral e aos que a excedem. Nas jornadas mais curtas, corres-
pondentes a até 30 horas semanais, os rendimentos médios no Sudeste são 
mais expressivos; o Centro-Oeste apresenta o maior rendimento na faixa de 
duração do trabalho de 31 a 36 horas semanais; enquanto, nas duas faixas de 
duração do trabalho mais altas, os rendimentos médios do Sudeste, Centro-

 

 
GRáfICo 9.20

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos de 
um salário mínimo como rendimento do trabalho principal, segundo sexo e 
por Grandes Regiões – Brasil (em R$) - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Oeste e Norte praticamente equivalem. O Nordeste revela os menores rendi-
mentos médios em todas as faixas de duração do trabalho, à exceção da faixa 
de jornadas mais longas, em que a região Sul assume a posição de menor 
rendimento médio.

 

 
GRáfICo 9.21

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos de um 
salário mínimo como rendimento do trabalho principal, segundo sexo e por 
Grandes Regiões – Brasil (em R$) - 2008 

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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GRáfICo 9.22

Renda média de todos os trabalhos dos ocupados que ganham menos de um 
salário mínimo como rendimento do trabalho principal, segundo duração 
semanal do trabalho (em horas) e por Grandes Regiões – Brasil (em R$) - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008

0,0

Norte

100,0

150,0

250,0

Até 10

Nordeste Sudeste Sulx Centro-Oeste Brasil

50,0

200,0

11 a 20 21 a 30 31 a 36 37 a 44 45 ou mais

300,0

x

x
x

x
x

x

Capítulo 9
Por que alguns trabalhadores recebem menos de um salário mínimo



170

Salário mínimo - Instrumento de combate à desigualdade

Analisando a distribuição de rendimentos do trabalho dos ocupados 
que obtêm menos de 1 SM no trabalho principal, constata-se que aqueles que 
não auferem qualquer rendimento constituem o maior grupo (Gráfico 9.23). 
Isso vale tanto para o conjunto do Brasil quanto para cada uma das regiões. 

 

 
GRáfICo 9.23

distribuição de ocupados que recebem menos de um salário mínimo no 
trabalho principal, por faixas de rendimento horário em classes de salário 
mínimo por hora – Brasil e Grandes Regiões - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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Comparando as regiões, verifica-se que, no Sul, a parcela dos “sem 
rendimento” é a maior (46,1%). No Sudeste, por outro lado, o peso dos “sem 
rendimento” é o menor (26,0%), quase se equiparando ao dos que recebem, em 
rendimento por hora, de 1,11 a 2,00 SM por hora (25,4%). Nas outras regiões, 
o peso dos “sem rendimento” gira em torno de um terço, assim como no Brasil. 
São significativos os percentuais de trabalhadores que ganham, no máximo, 
1,10 SM por hora, incluindo os “sem rendimento”: 64% a 68% no Sudeste e 
no Centro-Oeste; de 71% a 74% no Sul e no Norte; e 83,4% no Nordeste.

Se forem excluídos os “sem rendimento” e considerados apenas os 
que recebem algum retorno monetário pelo trabalho (ou seja, os que têm 
“rendimento positivo” e menor do que 1 SM), constata-se que, ainda assim, 
predominam os baixos rendimentos por hora (Gráfico 9.24). No Brasil, pra-
ticamente metade dos que têm rendimento positivo e menor do que 1 SM 
aufere rendimento por hora inferior a 0,90 SM por hora. Assim, a dificuldade 
desses ocupados não se traduz apenas em poucas horas de trabalho (isto é, 
jornadas curtas), mas também em baixos rendimentos por hora.
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No Nordeste, ressalta o peso das duas faixas iniciais, isto é, a parce-
la dos que têm rendimento positivo equivalente a no máximo 0,50 SM por 
hora. Nessa região, esse grupo alcança pouco mais de 60% dos ocupados com 
rendimentos positivos abaixo de 1 SM. No Sul e no Sudeste, a fatia das duas 
faixas iniciais é menor, mas deve-se lembrar que, no Sul, é muito expressivo 
o percentual dos ocupados que não obtêm qualquer rendimento do trabalho.

Estabeleceu-se a faixa de “0,91 a 1,10 SM por hora” para tentar 
captar os rendimentos horários que poderiam ser determinados pela fixação 
do valor do salário mínimo por hora. Ou seja, tentou-se apurar qual a con-
centração de ocupados com rendimentos horários em torno de 1,00 SM por 
hora. Pelo que mostra o Gráfico 9.24, são frágeis os sinais de que existiria 
uma determinação do rendimento horários desses ocupados pelo valor do 
“SM por hora”. Mas a comprovação dessa sinalização exige um estudo mais 
acurado sobre a distribuição dos rendimentos por hora para tentar identificar 
eventual concentração relativa em torno do valor correspondente. Nas dife-
rentes regiões, a faixa de “0,91 a 1,10” agrega entre 11,6% (no Nordeste) e 
13,6% (no Norte) dos rendimentos por hora dos ocupados com rendimento 
do trabalho positivo menor do que 1 SM.

d) ConSIdERAçõES fInAIS

A análise dos ocupados com rendimentos inferiores a 1 SM indica 

 

 
GRáfICo 9.24

distribuição de ocupados que têm rendimento e recebem menos de um 
salário mínimo no trabalho principal, por faixas de rendimento horário em 
classes de salário mínimo por hora – Brasil e Grandes Regiões - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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dois grupos principais: os ocupados sem rendimento; e os que auferem algum 
rendimento. O grupo dos ocupados sem remuneração, que em 2008 perfazia 
um terço do total dos ocupados de menos de 1 SM, compõe-se basicamente 
de “trabalhadores não remunerados” e “trabalhadores na produção para o 
próprio consumo”. A primeira categoria provavelmente trabalha, em gran-
de medida, em conjunto com outros membros de sua família, sendo que os 
eventuais frutos monetários de seu trabalho podem ser vistos como perten-
centes à família e informados pelo parente mais velho ou por aquele tido 
por responsável pela atividade como rendimento pessoal. Já os “trabalha-
dores na produção para o próprio consumo”, como o nome já indica, exer-
cem sua atividade visando à produção para si e sua família, sem estabelecer 
relação de assalariamento ou de submissão à contratação por tarefa por 
outrem. Em boa medida, esses dois conjuntos de trabalhadores estão à 
margem das relações propriamente capitalistas de produção. A forma com 
que se organizam para realizar atividades produtivas associa-se muito mais 
com as relações e o modo de organização familiares para a busca de garan-
tia da sobrevivência do que com relações mercantis.

Não por acaso, dos ocupados que recebem menos de 1 SM (incluin-
do os “sem remuneração”), 43% se dedicam às atividades agropecuárias e 
39% residem em áreas rurais. Ou seja, essas formas de “produção para o 
próprio consumo” e “trabalho não remunerado” parecem se ajustar melhor 
(ainda que não exclusivamente) à produção agrícola. 

Adicionalmente, no caso da produção agrícola, pode haver restri-
ção da forma de captação da informação ou da conceituação de renda do 
trabalho. Assim, o rendimento tão baixo na agricultura dos ocupados de 
menos de 1 SM, equivalente a no máximo metade do rendimento de qual-
quer outro setor (à exceção das atividades mal definidas), pode estar des-
considerando a obtenção de uma “renda in natura”: a produção agrícola 
para o consumo da família gerada com o trabalho de seus membros.

Mesmo assim, porém, o percentual de trabalhadores que ganham 
menos do que 1 SM é elevado. Quase um terço dos ocupados brasileiros 
estaria nessa situação em 2008. Há uma concentração relativa desses traba-
lhadores entre: os residentes no Nordeste (47% do ocupados de menos de 
1 SM), mulheres (53% desses ocupados), pouco escolarizados e pessoas de 
“cor parda”. Por outro lado, esse grupo de trabalhadores envolve pessoas 
de todas as faixas etárias (ainda que haja um pico entre 15 e 19 anos na 
parcela dos homens; e entre 30 e 39, na das mulheres) e de todas as posições 
na família. Quase 37% desses ocupados de baixíssimo rendimento são 
“pessoas de referência da família”, o que impossibilita alegar que esses 
seriam fontes secundárias ou auxiliares de rendimento para a família. Além 
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da ocupação na agricultura, ressaltam as ocupações em “comércio e repa-
ração” e em “serviços domésticos” por parte desses trabalhadores de bai-
xíssima renda.

Esse quadro geral não pode esconder situações diferenciadas no 
nível da região. Assim, por exemplo, no Nordeste, os homens constituíam 
a maioria dos ocupados de menos de 1 SM.

A região Sul também mostra algumas peculiaridades em relação a 
esse segmento de trabalhadores. Lá está a maior fração dos “sem remune-
ração” (46% dos ocupados de menos de 1 SM); os rendimentos para os 
ocupados com jornadas mais elevadas são os mais baixos (menor mesmo 
do que os ocupados da mesma região e faixa de rendimento com jornadas 
mais breves); e é maior a fração dos mais velhos (acima de 50 anos) entre 
os ocupados de menos de 1 SM.

Na média do Brasil, o rendimento dos ocupados de menos de 1 SM 
atingia 37,9% do SM em 2008. Tão baixo valor, por um lado, parece de-
correr das jornadas relativamente curtas que boa parte dos trabalhadores, 
voluntária ou involuntariamente, realizava. No conjunto das regiões, entre 
33% e 44% desses ocupados enfrentavam trabalhos com duração inferior 
a 20 horas por semana. Por outro lado, também são inegáveis os baixos 
rendimentos por hora e não se pode menosprezar o consequente impacto 
no rendimento mensal. Metade dos ocupados com rendimento mensal não 

 

 
GRáfICo 9.25

distribuição de ocupados que recebem menos de um salário mínimo no 
trabalho principal, por faixas de rendimento horário em classes de salário 
mínimo por hora (em %) – Brasil - 2008

Fonte: IBGE. PNAD 2008
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nulo e inferior a 1 SM auferia rendimentos por hora inferior a 90% do SM 
por hora. Ou seja, mesmo se tivessem jornada integral, ainda continuariam 
com rendimento mensal abaixo de 1 SM.

Assim, o grupo de ocupados de menos de 1 SM agrega indivíduos em 
situações bastante diferenciadas. Há os trabalhadores fora do mercado de tra-
balho capitalista (como os trabalhadores na produção para o próprio consumo 
e os não remunerados). Há também os que obtêm rendimento por hora traba-
lhada muito baixo. E, por fim, há os trabalhadores com jornadas curtas.

Considerando todo o Brasil, os ocupados com rendimentos inferio-
res a 1 SM aparecem, em 2008, homogeneamente distribuídos: 1/3 corres-
pondem aos “sem remuneração”; 1/3, aos que obtêm rendimento positivo 
até 90% do SM por hora; e 1/3, com rendimento por hora superior a 90% 
do SM horário.

O desafio do Brasil no que concerne à conquista de renda suficiente 
para seus trabalhadores está em compreender mais a fundo e enfrentar os 
problemas inerentes a cada um desses terços de ocupados de baixíssimos 
rendimentos: os “sem remuneração”; os com rendimentos por hora insufi-
cientes; e os com jornadas excessivamente breves.
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Além do salário mínimo (SM), que representa o limite inferior geral 
de remuneração para os assalariados do país, coexistem dois outros tipos de 
“salário de base” na realidade brasileira: os pisos de categorias e os pisos 
estaduais (ou pisos regionais). Os pisos de categoria e os de estados se sus-
tentam no mesmo preceito constitucional e estão imbricados em relações 
complexas de influências mútuas entre si e com o SM. Ou seja, a instituição 
e a evolução dos três tipos de piso (isto é, SM, pisos de categorias e pisos 
estaduais) trazem impactos uns aos outros. Este capítulo trata dos pisos de 
categorias, enquanto o próximo analisa os pisos estaduais.

O piso salarial é um direito de trabalhadores urbanos e rurais previs-
to na Constituição Federal e constitui uma das reivindicações históricas do 
movimento sindical nos processos de negociação coletiva de trabalho. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do traba-
lho. (BRASIL, 1988).

O inciso V do artigo 7º da Constituição Federal, portanto, fornece o 
fundamento legal para a determinação de pisos salariais para segmentos de 
trabalhadores por meio da negociação coletiva, isto é, pela negociação entre 
entidades sindicais de trabalhadores e representantes dos empregadores, se-
jam entidades sindicais patronais ou empresas isoladas. E, pelo preceito 
constitucional, os valores dos pisos de categorias sindicais devem ser deter-
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minados pelos atributos das atividades desempenhadas, com base na extensão 
e na complexidade do trabalho exercido1. 

A fixação de pisos salariais, além de assegurar remuneração mínima 
para o exercício das diversas atividades profissionais, em princípio com valor 
superior ao SM, tende a se refletir nas faixas salariais subsequentes, contri-
buindo para a elevação do patamar de remuneração dos trabalhadores e para 
a redução do leque salarial das empresas2. Também tende a refrear a rotativi-
dade da mão de obra, especialmente nos postos de trabalho de menor quali-
ficação, dado que desestimula dispensas para substituição de trabalhadores 
por outros com menores salários, ou seja, contém a via fácil e socialmente 
prejudicial de redução de custos por substituição de trabalhadores. Ademais, 
a elevação das menores remunerações pagas aos trabalhadores pode contri-
buir para a elevação da massa salarial, para ampliação do mercado consumi-
dor interno e, em consequência, para sustentação do ritmo da atividade eco-
nômica nacional.

A análise, a seguir, tomará por base os dados do Sistema de Acom-
panhamento de Salários – SAS-DIEESE, o que requer um conhecimento, 
ainda que pequeno, sobre essa base de dados.

A) A BASE dE dAdoS SAS-dIEESE3

O DIEESE acompanha e analisa os valores dos pisos de categorias 
por meio do Sistema de Acompanhamento de Salários – SAS-DIEESE. A 
cada ano, desde 2005, é divulgado um estudo analisando os pisos contratados 
no ano anterior4.

As informações do SAS-DIEESE são extraídas de acordos e conven-
ções coletivas de trabalho, por meio de documentos remetidos ao Departamen-
to pelas entidades sindicais envolvidas nas negociações coletivas ou pelos es-
critórios regionais e subseções do próprio DIEESE. Complementarmente são 
coletadas informações no noticiário da imprensa escrita e dos veí culos impres-
sos ou de internet do meio sindical – jornais e revistas de sindicatos represen-
tativos de trabalhadores e de entidades sindicais empresariais.

1. E é este mesmo inciso que possibilita a instituição dos pisos estaduais, cujos valores também devem guardar relação 
com a complexidade e extensão da tarefa exercida. Para uma análise dos pisos estaduais, também identificados como 
pisos regionais, ver o Capítulo 11 deste livro.
2. Eventualmente, em especial em períodos de aceleração dos aumentos, o valor do SM ultrapassa o dos pisos (de ca-
tegorias ou estaduais), momento em que passa a prevalecer o do mínimo nacional.
3. As informações deste ponto foram retiradas das divulgações anuais dos documentos da série Estudos e Pesquisas do 
DIEESE sobre “A negociação dos pisos salariais” dos anos de 2004 a 2008.
4. Para conhecimento das divulgações das análises sobre “Negociação dos pisos salariais”, ver o site http://www.dieese.
org.br . Em 2005 e 2006, além dos estudos anuais, foram divulgadas análises referentes às negociações do primeiro 
semestre.
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Alguns aspectos da metodologia adotada para construção e alimen-
tação dessa base de dados devem ser destacados.

1) O DIEESE utiliza o conceito de “unidade de negociação”. As-
sim, cada registro do painel de cada ano refere-se a uma unidade de nego-
ciação, que se entende como cada núcleo de negociação coletiva entre re-
presentantes de trabalhadores e empresários que resulta num documento 
formalizado entre as partes.

2) Na maioria das unidades de negociação que compõem o painel, 
foram fixados dois ou mais valores para os pisos salariais. Para a análise 
quantitativa foi considerado, em cada acordo e convenção coletiva, exclusi-
vamente o menor valor estabelecido para trabalhadores que desempenham a 
atividade fim da empresa ou ramo econômico. Excluem-se desse escopo, 
então, tanto os valores fixados para atividades intermediárias – entendidas 
como as de suporte para viabilizar a execução da atividade principal – como 
os demais pisos, mais elevados, fixados para atividades fim na mesma unida-
de de negociação. 

3) A comparação entre os resultados dos períodos anuais não pode 
ser feita sem ressalvas, dado que os painéis anuais não são compostos pelo 
mesmo conjunto de unidades de negociação, embora parte delas esteja con-
tida nos painéis. Apesar de possibilitar captar as tendências gerais das nego-
ciações salariais em cada período, os painéis não compõem uma série e uma 
comparação entre eles deve ser empreendida com cautela.

4) Os pisos de funcionários públicos não integram a base de dados 
analisada. Isto se deve às peculiaridades da dinâmica e dos resultados das 
negociações relacionadas a essas categorias, que contrastam com as caracte-
rísticas das negociações desenvolvidas nos demais setores econômicos.

As observações 2 e 3 acima têm impactos importantes na análise. 
Como se incorpora à base de dados apenas o menor piso (da atividade fim) 
de cada unidade de negociação, o painel carrega, na análise de cada período, 
um “viés de baixa”. Isto é, ainda que seja uma opção metodológica justificá-
vel (pelo princípio de tentar identificar “a menor remuneração acordada” em 
cada unidade de negociação), a lógica de considerar o “piso dos pisos” faz 
com que sejam desconsiderados os pisos de maior valor em cada unidade de 
negociação com mais de um piso vinculado à atividade fim, reduzindo o al-
cance constatado do valor dos pisos em geral. Assim, quando se identifica 
que 23,5% dos pisos negociados em 2004 possuíam valor entre 1,01 e 1,25 
SM (como se verá na Tabela 10.1 à frente), deve-se lembrar que, de cada 
unidade de negociação, considera-se apenas o menor piso da atividade fim, 
podendo haver outros pisos, com valores mais elevados, o que, se fosse con-
siderado, alteraria a distribuição detectada de valores em faixas de SM. Por 
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outro lado, parte de tal “viés de baixa” é compensada pela consideração dos 
pisos referentes à atividade fim das empresas, uma vez que, em geral, às 
atividades de suporte associam-se pisos mais baixos. Acredita-se, porém, que 
esse segundo efeito não compense integralmente o “viés de baixa” da conside-
ração do menor piso por acordo ou convenção. Quanto à análise da evolução 
dos pisos, ainda que os dados anuais não se encadeiem como painéis, compos-
tos com as mesmas unidades de negociação, o exame das distribuições anuais 
dos valores dos pisos pode apontar tendências de evolução das negociações dos 
menores níveis salariais por categorias5. Ressalte-se, desde já, que o avanço da 
concentração, ao- longo do tempo analisado, de pisos nas faixas de SM iniciais 
não significa que os pisos perderam valor de compra. Ao contrário, os pisos 
devem ter tido aumentos reais expressivos; não tão intensos quanto os do SM, 
mas maiores do que os dos salários em geral.

Analisando os balanços sobre pisos dos anos de 2004 a 2008, constata-
se que os valores dos pisos de categorias são definidos por diversos critérios, 
desde a fixação de uma quantia mínima para todos os trabalhadores da base de 
abrangência da negociação, até o estabelecimento de valores múltiplos associa-
dos à função dos empregados; à experiência profissional acumulada; à admis-
são e efetivação na empresa; à base territorial na qual estão alocados; ou ao 
tamanho das empresas a que se vinculam. São ainda registrados casos em que 
se estipula reajuste do piso definido na data-base durante o período de vigência 
do contrato coletivo. Além disso, observa-se uma enorme distância entre as 
remunerações mínimas fixadas para funções que, por definição, exigem traba-
lhadores com terceiro grau completo e os demais.

Assim, os pisos que compõem o SAS adotam diferentes critérios 
para sua fixação, sendo que alguns deles contam com critérios cumulativos. 
Entre 2004 e 2008, aproximadamente um terço (ou, mais exatamente, entre 
26,8%, em 2006, e 36,2%, em 2007) das negociações acompanhadas estabe-
leceram um único valor para a remuneração mínima dos ingressantes na ca-
tegoria (pelo menos no que se refere à atividade fim), sem associá-lo a 
qualquer outra condição.

O critério mais utilizado para a definição dos valores dos pisos sala-
riais, presente em percentuais entre 44,8% (2004) e 54,9% (2006) das nego-
ciações analisadas, é o que se baseia na função exercida pelo trabalhador, 
associando valores mais baixos a funções que exigem menor qualificação, e 
mais altos, às que requerem maior qualificação.

5. Se fosse elaborada uma análise da evolução de valores dos menores pisos de cada unidade de negociação ao longo 
do tempo, tenderia a ser identificado um “viés de alta” nos valores em reais, uma vez que, como se verá, os menores 
pisos são muito atrelados ao salário mínimo (SM) e este veio tendo aumentos reais significativos no período recente. Ou 
seja, poderia ser constatado um ritmo de elevação dos pisos mais acentuado do que o que de fato teria vigorado para 
todos os pisos, inclusive os mais altos das unidades de negociação.
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Outro critério bem difundido para fixação de piso é o de efetivação 
na função, passado o período de experiência. De 15,3% (2007) a 17,0% 
(2006) das unidades de negociação contavam com pisos definidos segundo 
esse critério. A maioria dos acordos e convenções coletivas que adota cri-
tério dessa natureza prevê 90 dias de experiência para que entre em vigor 
o salário de efetivação.

Além do valor único e dos critérios de função e efetivação, outras 
condições para fixação de pisos são: dimensão da empresa, localidade, jorna-
da e vigência do piso (isto é, revisão do seu valor dentro da duração da con-
venção ou do acordo coletivo). Cabe ressaltar que, embora a grande maioria 
da definição dos pisos se caracterize pela adoção de um único critério, ocorre 
uma combinação de fatores para a determinação dos valores em frações de 
12,1% (2004) a 15,4% (2007) do total de registros. Entre os casos que asso-
ciam dois ou mais dos critérios citados, o mais comum consiste em conside-
rar simultaneamente a função e admissão/efetivação dos empregados.

B) PISoS SALARIAIS E SALáRIo MínIMo

A análise da distribuição dos pisos salariais convencionados nas 
negociações de data-base indica uma correlação entre seus valores e o salário 
mínimo (SM): até 2005, mais de um quarto dos pisos estabelecidos encon-
tram-se na faixa de 1 a 1,25 SM vigente nas datas-base, faixa que passou a 
englobar mais de metade dos pisos a partir de 2006 (Tabela 10.1). 

Em 2005, exatamente metade dos pisos salariais fixados enquadra-
va-se na faixa de 1 a 1,5 SM; cerca de 81% correspondem a até 2 SM; e 
apenas 5% das negociações analisadas resultaram no estabelecimento de 
pisos salariais em valores superiores a três SM. Já em 2008, 77% dos pisos 
incluíam-se na faixa até 1,5 SM; 95%, na faixa de até 2 SM; e somente 1,3% 
superavam 3 SM.

Não é demais recordar o já mencionado “viés de baixa” desse estudo 
dos valores do piso, uma vez que, pela metodologia adotada, incorpora-se na 
análise dos valores o “piso dos pisos” (isto é, o menor piso), vinculado à 
atividade-fim, de cada unidade de negociação que contemple mais de um 
piso. A associação desse aspecto metodológico com a evolução mais acele-
rada do valor real do SM no período considerado explica a crescente concen-
tração dos valores dos “pisos dos pisos” das categorias profissionais na es-
treita faixa imediatamente superior ao valor corrente do SM (de 1,01 a 1,25 
SM). Em outras palavras, ao que a base de dados sugere, os aumentos reais 
do SM não foram incorporados na mesma proporção aos pisos salariais nas 
negociações coletivas no período analisado. A grande alteração na relação dos 
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TABELA 10.1
distribuição dos pisos salariais mais baixos em relação ao salário mínimo 

vigente na data-base, por faixas de 0,25 ponto
Brasil - 2004 a 2008

Equivalência 
em SMs

1,00 3 0,9 4 1,1 12 2,7 22 3,4 36 5,8
1,01 a 1,25 76 23,5 95 25,3 217 48,0 342 52,9 315 50,4
1,26 a 1,50 70 21,6 89 23,7 99 21,9 135 20,9 131 21,0
1,51 a 1,75 54 16,7 72 19,1 42 9,3 67 10,4 82 13,1
1,76 a 2,00 50 15,4 43 11,4 30 6,6 27 4,2 29 4,6
2,01 a 2,25 33 10,2 21 5,6 11 2,4 16 2,5 14 2,2
2,26 a 2,50 8 2,5 17 4,5 13 2,9 7 1,1 4 0,6
2,51 a 2,75 11 3,4 12 3,2 8 1,8 6 0,9 6 1,0
2,76 a 3,00 2 0,6 3 0,8 4 0,9 9 1,4 0 0,0
Mais de 3,00 17 5,2 20 5,3 16 3,5 15 2,3 8 1,3
Total 324 100,0 376 100,0 452 100,0 646 100,0 625 100,0

Fonte: DIEESE
Obs.: a) Apenas os pisos fixados para as atividades fim de cada categoria profissional foram considerados; b) Nos casos de acordos ou convenções 
 coletivas que previam pisos salariais diferenciados, foi considerado o menor valor estipulado; c) A comparação entre os resultados anuais 
 deve ser feita com cautela, dado que os painéis anuais não são compostos pelo mesmo conjunto de negociações

2004 2005 2006 2007 2008

nº % nº nº nº nº% % % %

 

 
GRáfICo 10.1

distribuição dos pisos salariais mais baixos em relação ao SM vigente na data-base
Brasil - 2004 a 2008 

Fonte: SAS-DIEESE
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menores pisos diante do SM teria ocorrido em 2006, quando o aumento real 
do mínimo foi de 13,04%, considerando a inflação conforme captada pela 
variação do INPC-IBGE. Esse aumento real do SM foi o maior do intervalo 
de tempo analisado (Gráfico 10.1).

C) PISoS SALARIAIS E SALáRIo MínIMo: 
SEToRES E RAMoS dE ATIvIdAdE

A seguir, as Tabelas 10.2 e 10.3 apresentam os dados dos pisos por 
setor de atividade econômica, segundo faixas de SM, de 2004 a 2008. A Ta-
bela 10.2 traz os números absolutos, enquanto a 10.3 apresenta a distribuição 
relativa, em percentual.

TABELA 10.2
distribuição absoluta dos pisos salariais mínimos em relação ao salário mínimo vigente 
na data-base por setor econômico, segundo faixas (com variação de 0,25 ponto do SM)

Brasil - 2004 a 2008

Equivalência 
em SMs

1,00 a 1,25 41 61 116 169 173 8 11 32 68 57
1,26 a 1,50 41 49 44 69 65 10 12 18 19 23
1,51 a 1,75 22 38 18 40 56 10 15 1 6 5
1,76 a 2,00 24 31 20 16 21 8 8 0 0 1
Mais de 2,00 26 22 13 14 9 5 4 3 9 6
ToTAL 154 201 211 308 324 41 50 54 102 92

1,00 a 1,25  23 20 72 102 106 7 7 9 25 15
1,26 a 1,50 14 24 36 44 41 5 4 1 3 2
1,51 a 1,75 22 19 23 21 21 0 0 0 0 0
1,76 a 2,00 18 4 10 11 7 0 0 0 0 0
Mais de 2,00  40 47 36 30 17 0 0 0 0 0
ToTAL 117 114 177 208 192 12 11 10 28 17

1,00 a 1,25  79 99 229 364 351
1,26 a 1,50  70 89 99 135 131
1,51 a 1,75  54 72 42 67 82
1,76 a 2,00  50 43 30 27 29
Mais de 2,00  71 73 52 53 32
ToTAL  324 376 452 646 625

Fonte: DIEESE         
Obs.: a) Apenas os pisos fixados para as atividades fim de cada categoria profissional foram considerados
 b) Nos casos de acordos ou convenções coletivas que previam pisos salariais diferenciados, considerou-se o menor valor estipulado 

    

Indústria Comércio

2004 20042005 20052006 20062007 20072008 2008

Equivalência 
em SMs

Serviços Trabalhadores rurais

2004 20042005 20052006 20062007 20072008 2008

Equivalência 
em SMs

Total

2004 2005 2006 2007 2008
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Os dados da Tabela 10.3 estão apresentados nos Gráficos 10.2 e 
10.3, que trazem a distribuição, por setor de atividade econômica, dos 
pisos de categorias segundo faixas de SM de 2004 a 2008 (Gráficos de 
10.2 a 10.5).

A análise da distribuição dos pisos salariais segundo setor econô-
mico, conforme se visualiza nos gráficos, revela algumas particularidades. O 
meio rural é o que apresenta a maior concentração de pisos em baixos valores. 
Em 2008, cerca de 88% dos pisos dos trabalhadores rurais situavam-se na 
faixa entre 1,00 e 1,25 SM e os demais, na faixa entre 1,26 e 1,50 SM.

TABELA 10.3
distribuição relativa (em %) dos pisos salariais mínimos em relação ao salário 

mínimo vigente na data-base por setor econômico, segundo faixas 
(com variação de 0,25 ponto do SM)

Brasil - 2004 a 2008

Equivalência 
em SMs

1,00 a 1,25 26,6 30,3 55,0 54,9 53,4 19,5 22,0 59,3 66,7 62,0
1,26 a 1,50 26,6 24,4 20,9 22,4 20,1 24,4 24,0 33,3 18,6 25,0
1,51 a 1,75 14,3 18,9 8,5 13,0 17,3 24,4 30,0 1,9 5,9 5,4
1,76 a 2,00 15,6 15,4 9,5 5,2 6,5 19,5 16,0 - - 1,1
Mais de 2,00 16,9 10,9 6,2 4,5 2,8 12,2 8,0 5,6 8,8 6,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,00 a 1,25  19,7 17,5 40,7 49,0 55,2 58,3 63,6 90,0 89,3 88,2
1,26 a 1,50 12,0 21,1 20,3 21,2 21,4 41,7 36,4 10,0 10,7 11,8
1,51 a 1,75 18,8 16,7 13,0 10,1 10,9 - - - - -
1,76 a 2,00 15,4 3,5 5,6 5,3 3,6 - - - - -
Mais de 2,00 34,2 41,2 20,3 14,4 8,9 - - - - -
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,00 a 1,25  24,4 26,3 50,7 56,3 56,2
1,26 a 1,50 21,6 23,7 21,9 20,9 21,0
1,51 a 1,75 16,7 19,1 9,3 10,4 13,1
1,76 a 2,00 15,4 11,4 6,6 4,2 4,6
Mais de 2,00 21,9 19,4 11,5 8,2 5,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: DIEESE
Obs.: a) Apenas os pisos fixados para as atividades fim de cada categoria profissional foram considerados
 b) nos casos de acordos ou convenções coletivas que previam pisos salariais diferenciados, considerou-se o menor valor estipulado

Indústria Comércio

2004 20042005 20052006 20062007 20072008 2008

Equivalência 
em SMs

Serviços Trabalhadores rurais

2004 20042005 20052006 20062007 20072008 2008

Equivalência 
em SMs

Total

2004 2005 2006 2007 2008
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GRáfICo 10.2

Composição (em %) dos pisos da Indústria por faixas de SM
Brasil – 2004 a 2008

Fonte: SAS-DIEESE
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GRáfICo 10.3

Composição (em %) dos pisos do Comércio por faixas de SM
Brasil – 2004 a 2008

Fonte: SAS-DIEESE
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Nos outros setores – indústria, comércio e serviços – ainda eram 
observadas elevadas concentrações nas faixas mais baixas, mas em propor-
ções menores que no setor rural. Do painel analisado, o comércio apresenta 
a segunda maior concentração de pisos nas menores faixas, seguido pelos 
serviços e, e em percentual um pouco menor, pela indústria. Os setores de 
serviços e comércio são também os que apresentam as maiores incidências 
de pisos nas faixas superiores.
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No período analisado, os pisos de todos os setores de atividade apre-
sentaram uma tendência de concentração na faixa de 1,00 a 1,25 SM. Esse 
movimento foi mais acentuado para os setores de serviços e de comércio. E, 
em todos eles, a mudança de patamar na relação entre os pisos e o SM se 
encontra na passagem de 2005 para 2006, quando, conforme já afirmado, o 
aumento do SM foi o maior do período analisado.

 

 
GRáfICo 10.4

Composição (em %) dos pisos dos Serviços por faixas de SM
Brasil – 2004 a 2008

Fonte: SAS-DIEESE
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GRáfICo 10.5

Composição (em %) dos pisos dos Trabalhadores Rurais por faixas de SM 
Brasil – 2004 a 2008

Fonte: SAS-DIEESE
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d) ConSIdERAçõES fInAIS

Pela evolução da distribuição dos menores pisos de cada unidade de 
negociação por faixas de SM, nota-se, de 2004 a 2008, grande aproximação 
entre o valor do SM e os valores dos pisos salariais negociados pelas catego-
rias profissionais analisadas. Trata-se de um acontecimento generalizado, que 
pode ser observado segundo todos os recortes considerados. A principal ex-
plicação para o fato decorre da política de valorização do SM implementada 
nos últimos anos, que tem proporcionado ao mínimo reajustes em percentuais 
bem superiores à inflação e, fato importante, superiores à média dos reajustes 
salariais acompanhados pelo DIEESE.

O exame da evolução dos pisos em relação ao valor do SM revela, 
por um lado, que a agenda sindical deve reforçar as reivindicações e campa-
nhas para o estabelecimento de pisos de remunerações mais elevados no es-
paço das negociações coletivas de trabalho. Por outro lado, mostra a impor-
tância da adoção de uma política de valorização do SM, encampada e defen-
dida pelas Centrais Sindicais brasileiras como instrumento de elevação do 
patamar salarial mais geral dos trabalhadores brasileiros.
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Como afirmado no início do capítulo anterior, embora o salário míni-
mo (SM) represente o limite inferior geral de remuneração para os assalariados 
do país, existem dois outros tipos de “salário de base” no contexto brasileiro, 
os pisos de categorias e os pisos estaduais (ou pisos regionais), que se apoiam 
no mesmo preceito constitucional. SM, pisos de categorias e pisos estaduais 
mantêm relações complexas de influências mútuas entre si. Este capítulo trata 
dos pisos estaduais, enquanto o anterior abordou os pisos de categorias.

Em 14 de julho de 2000, o Congresso Nacional aprovou a Lei Com-
plementar nº 103, que dispõe sobre a criação de pisos salariais de abrangência 
estadual. Foi uma iniciativa do governo federal possibilitando aos governa-
dores, caso considerassem oportuno, o envio de projetos de lei às respectivas 
assembléias legislativas instituindo pisos salariais em nível estadual e em 
patamares superiores ao valor do salário mínimo (SM) nacional vigente. 
Antes da descrição de legislações, níveis e evoluções dos valores e da análise 
dos efeitos dos pisos estaduais, é importante considerar em que contexto esta 
ação governamental foi deflagrada. 

A) hISTóRIA

Ainda em dezembro de 1998, o Brasil havia firmado novo acordo 
com o Fundo Monetário Internacional - FMI e outros organismos multilate-
rais prevendo uma ajuda financeira que poderia superar a cifra de US$ 40 
bilhões, nos três anos seguintes1. Entre os compromissos assumidos, em 
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1. Transcrição da exposição do ministro Pedro Malan na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. 08/12/98. 
Consultado em http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/1998/P981208.asp, em 21 de agosto de 2009. 
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contrapartida, constava um forte ajuste fiscal, com cortes orçamentários nas 
despesas correntes e de capital. Metas e um monitoramento periódico, con-
dicionando novos desembolsos, constavam dos termos do acordo2. Nos anos 
seguintes, novos acordos foram firmados, mantendo, contudo, a estrutura de 
ajuste fiscal e das contas externas, como já previam os anteriores.

Nesse universo de medidas voltadas para a contenção de despesas e 
para a ampliação dos resultados primários, conforme as metas estabelecidas, 
as despesas de pessoal e previdenciárias figuravam com destaque na lista de 
itens a serem comprimidos. Assim, pode-se compreender as iniciativas de 
reforma da previdência e da aprovação da lei de responsabilidade fiscal3. Da 
mesma forma, pode-se situar a iniciativa da lei dos pisos salariais.

Isto porque, o SM era e ainda é utilizado não apenas para estabelecer 
o menor valor que pode ser praticado no mercado de trabalho formal, aí in-
cluídas as remunerações pagas ao funcionalismo público, como também para 
definir o menor valor a ser pago pela Previdência Social aos aposentados e 
pensionistas e como referência para outras transferências sociais, como be-
nefícios de prestação continuada no âmbito da Lei Orgânica da Assistência 
Social - LOAS.

Dessa maneira, invariavelmente, a cada início de ano, quando dos 
debates sobre a magnitude do reajuste a ser aplicado ao valor do SM, argu-
mentos baseados nos impactos fiscais desse reajuste eram a principal alega-
ção governamental para uma correção menor que a defendida, principalmen-
te, pelas entidades sindicais.

Este era o ambiente em que foi proposta e aprovada a Lei Comple-
mentar nº 103 – LC 103. O governo afirmava não ser suportável uma correção 
maior do SM em função de seus impactos seja nas contas da previdência, seja 
no orçamento de prefeituras e mesmo de estados com menor nível de arreca-
dação, oferecendo, assim, a possibilidade da introdução de valores mais 
elevados como piso salarial a ser praticado no mercado de trabalho naquelas 
unidades da federação (UF) com maior poder econômico, em que a média de 
salários praticados já era mais elevada.

O projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo Executivo 
valeu-se do inciso V do art. 7º da Constituição Federal. Segundo tal dispositivo,

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

2. Apesar do acordo com o FMI, em meados de janeiro de 1999, a moeda brasileira não resistiu aos ataques especula-
tivos e foi brusca e intensamente desvalorizada.
3. Ver, por exemplo, “Memorando de Política Econômica”, de 13/11/1998. Consultado em http://www.fazenda.gov.br/
portugues/fmi/fmimpe01.asp em 21 de agosto de 2009.
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(...)
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do traba-
lho (BRASIL, 1988).

Quando o governador do Rio de Janeiro, ainda em 2000, sancio-
nou a lei do piso estadual, estabelecendo um valor de R$ 220,00 para o 
conjunto dos trabalhadores com previsão de cobertura na Lei Complemen-
tar, uma entidade de representação patronal deu entrada no Supremo Tri-
bunal Federal a uma ação direta de inconstitucionalidade4.  Arguia-se o fato 
de que o estado estava a legislar sobre matéria que era de competência 
exclusiva da União, qual seja, sobre um SM, neste caso, de âmbito regio-
nal, uma vez que o piso naquela lei dizia respeito ao conjunto dos traba-
lhadores, independentemente da extensão e complexidade do trabalho que 
os eles realizavam.

Na apreciação da matéria, o Supremo acolheu o questionamen-
to e suspendeu os efeitos da lei estadual. Ato contínuo, o executivo es-
tadual enviou novo projeto de lei ao legislativo, desta vez estabelecendo 
três pisos com valores diferenciados, cada qual correspondendo a um 
grupo de ocupações ordenadas segundo a complexidade. Novos ques-
tionamentos foram endereçados ao STF, relativos a esta iniciativa e à 
iniciativa do governo do Rio Grande do Sul5 mas, desta vez, não foram 
deferidos. Desde então, esse sistema de valores diferenciados por grupos 
de ocupação (supostamente ordenados por extensão e complexidade do 
trabalho) tem sido adotado por todos os estados que têm fixado pisos 
salariais regionais.

Assim, os primeiros estados a adotarem o chamado piso regional 
foram o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, já a partir de 2001. Posterior-
mente, o estado do Paraná, em 2006, e o estado de São Paulo, em 2007, 
também instituíram seus pisos. Em 2010 será a vez do estado de Santa Cata-
rina entrar no rol de UFs com vigência de piso salarial regional fixado em lei6. 
Adicionalmente, tem sido veiculado por órgãos de imprensa que em outras 
Unidades da Federação há iniciativas concretas nesta direção, como é o caso 
do Distrito Federal e do Espírito Santo.

4. Esta iniciativa foi da Confederação Nacional da Agricultura, conforme acórdão STF. ADI 2.358, consultado em http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=adi%202358&base=baseAcordaos, em 21 de agos-
to de 2009.
5. A lei aprovada no Rio Grande do Sul, em 2001, já estava estruturada em faixas salariais relativas a subgrupos de 
ocupações.
6. A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou, em setembro de 2009, lei fixando o piso estadual para 
vigorar a partir de janeiro de 2010. O projeto aprovado foi sancionado pelo executivo estadual e transformado na Lei 
Complementar Estadual nº 459, de 30 de setembro de 2009.
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B) LEGISLAçõES

A Lei Complementar nº 103 diz, em seu artigo primeiro:

Art. 1º Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, 
mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que 
trata o inciso V do art. 7o da Constituição Federal para os emprega-
dos que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. (BRASIL, 2000).

Além disso, nos parágrafos deste mesmo artigo, excetua a remune-
ração dos servidores públicos municipais de seu alcance bem como faculta a 
extensão do mínimo regional aos empregados domésticos. Assim, vê-se que 
há uma referência explícita ao inciso V do artigo sétimo da Constituição 
Federal, que trata do direito ao piso salarial, e a exclusão dos trabalhadores 
que tenham piso estabelecido em norma coletiva e dos servidores públicos 
municipais. O potencial da abrangência direta das legislações estaduais sobre 
os pisos é, portanto, bastante limitado.

As legislações estaduais, apesar de diferenças em termos de valores 
e de ocupações abrangidas, têm em comum um conjunto de características, 
como segue:

 definem vários valores de pisos, que atualmente variam de 4 a 9, 
dependendo da unidade da federação7;
 cada valor diz respeito a um conjunto mais ou menos amplo de 

ocupações;
 cada conjunto e respectivo valor estão, ao menos formalmente, 

relacionados a determinado grau de extensão e complexidade do 
trabalho executado;
 As ocupações com cobertura legal são referidas à Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO;
 Incluem a ocupação empregado doméstico;
 Têm vigência anual, embora com datas-base diferentes entre os 

estados; e
 Têm seus valores corrigidos anualmente, quando da aprovação da 

nova versão da lei;
Ademais, cabe ressaltar o fato de que, via de regra, a implantação 

bem como a revisão anual envolvem representantes de trabalhadores, com 

7. O estado do Rio de Janeiro, que inicialmente contava com três faixas de valores para os pisos, hoje conta com nove, 
como se verá a seguir.
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destaque para as Centrais Sindicais, representantes patronais, comissões ou 
conselhos estaduais de emprego e renda, assembléia legislativa e o poder 
executivo estadual. Trata-se, em suma, de uma grande negociação multipar-
tite, embora caiba ao governador encaminhar a proposta de projeto de lei ao 
parlamento estadual.

No caso das ocupações abrangidas, vale notar que, no Rio de Janeiro 
e no Paraná, ocorreram mudanças importantes nas revisões anuais ao longo 
do tempo, ao passo que, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as ocupações 
permaneceram praticamente inalteradas.

C) vALoRES E oCuPAçõES

c.1) Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, primeiro estado a adotar o piso salarial regio-
nal, o número de grupos de ocupações e respectivos valores, inicialmente 
três, aumentou gradativamente ao longo do período até atingir nove gru-
pos, em 2008. 

No que se refere às ocupações abrangidas, ampliadas sobremanei-
ra ao longo dos anos, vê-se que a base para sua especificação foi a CBO-
1994. É interessante notar que, apesar de a nova CBO, de 2002, ter  vigên-
cia oficial a partir de 2003, as versões posteriores da lei do piso no Rio de 
Janeiro continuaram, salvo algumas adequações, a se referir a ocupações 
(ou grupos) baseadas na nomenclatura da CBO-94. Talvez fosse o caso de 
promover a atualização, uma vez que, para efeito do preenchimento dos 
registros administrativos, como a RAIS, as firmas são obrigadas a utilizar 
a nova versão da CBO para classificar as ocupações relativas aos vínculos 
empregatícios que mantêm.

Quanto aos valores praticados, percebe-se que a distância entre eles, 
mesmos, inicialmente muito pequena, aumenta paulatinamente. Em 2001, 
havia 3 valores. A distância entre eles era pouco superior a 1% e  entre o maior 
e o menor não atingia 3%. Em 2002, o número de valores passou a 5, a dis-
tância entre eleva-se para um patamar entre 3% a 4% e o maior valor supe-
rava o menor em 17%. De 2003 a 2007, foram fixados seis valores, referentes 
a seis grupos de ocupações, com um interstício entre 3% e 5% e uma distân-
cia entre o maior e o menor valor de 20%. A partir de 2008, três novos valo-
res foram inseridos, totalizando nove grupos de ocupações. Manteve-se a 
estrutura das faixas I a VI, mas a distância entre os novos valores – faixas VII 
a IX – é bastante mais alta e entre a faixa IX (maior valor) e a faixa I aproxi-
ma-se de 170%.
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Na comparação do menor valor do piso com o SM, vê-se um com-
portamento errático, embora haja uma tendência de queda nas distâncias até 
o ano de 2006, quando praticamente tem o mesmo valor que o SM nacional, 
para depois experimentar uma melhora relativa nos anos seguintes sem, 
contudo, retornar ao patamar superior a 20% observado em 2001. Pode-se 
dizer que, num balanço geral, o SM “andou” mais rápido que o piso salarial 
regional do Rio de Janeiro, em função dos sucessivos ganhos reais anuais, 
especialmente desde 2004.

TABELA 11.1
Piso Salarial – Evolução dos valores por faixa (em R$)

Estado do Rio de Janeiro - 2001 a 2009

Faixas

I 220,00 240,00 265,00 290,00 310,00 351,32 404,02 447,25 487,50
II 223,00 250,00 276,00 305,00 326,00 369,45 424,88 470,34 512,67
III 226,00 260,00 286,00 316,00 338,00 383,05 440,52 487,66 531,55
IV   270,00 296,00 327,00 350,00 396,65 456,16 504,97 550,42
V   280,00 306,00 338,00 362,00 410,25 471,79 522,27 569,27
VI     316,00 349,00 373,00 422,72 486,13 538,15 586,58
VII               632,85 689,81
VIII               874,22 952,00
IX               1.200,00 1.308,00
Salário 
Mínimo 
Nacional 

180,00 200,00 240,00 260,00 300,00 350,00 380,00 415,00 465,00

Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anos
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TABELA 11.2
distância entre os valores da faixa (em%)

Estado do Rio de Janeiro - 2001 a 2009

Maior / Menor 2,7 16,7 19,2 20,3 20,3 20,3 20,3 168,3 168,3
II / I 1,4 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
III / II 1,3 4,0 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
IV / III   3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
V / IV   3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
VI / V     3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
VII / VI               17,6 17,6
VIII / VII               38,1 38,0
IX / VIII               37,3 37,4
Menor Piso / 
Salário Mínimo 22,2 20,0 10,4 11,5 3,3 0,4 6,3 7,8 4,8

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.alerj.rj.gov.br/
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anos
Faixas

O Quadro 11.1, a seguir, apresenta os conjuntos de ocupações em 
cada faixa de piso para o Rio de Janeiro em 2009.

QuAdRo 11.1
Piso Salarial – ocupações por faixa

Estado do Rio de Janeiro - 2009

I
II

III

  OcupaçõesFaixas

trabalhadores agropecuários e florestais
auxiliar de serviços gerais e de escritório
contínuo e mensageiro
cumim e barboy
empregados do comércio não especializados
empregados domésticos
serventes
trabalhadores de serviços de conservação, manutenção, empresas comerciais, 
indústrias, áreas verdes e logradouros públicos, não especializados
barbeiros, cabeleireiros, manicure e pedicure
classificadores de correspondência e carteiros
confeccionadores de produto de papel e papelão
cozinheiros
dedetizador

continua
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QuAdRo 11.1 (continuação)
Piso Salarial – ocupações por faixa

Estado do Rio de Janeiro - 2009

III

IV

V

  OcupaçõesFaixas

fiandeiro, tecelões e tingidores
lavadeiros e tintureiros
motoboys
operadores de caixa, inclusive de supermercados
operadores de máquinas e implementos de agricultura, pecuária e    
exploração florestal
pescador
trabalhadores da fabricação de calçados e artefatos de couro
trabalhadores de costura e estofadores
trabalhadores de curtimento
trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas
trabalhadores de serviços de proteção e segurança
trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem
trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de papel e papelão
trabalhadores dos serviços de higiene e saúde
trabalhadores em serviços administrativos
vendedores
vidreiro e ceramistas
cortadores, polidores e gravadores de pedras
despachantes, fiscais, cobradores de transporte coletivo (exceto trem)
garçons
pedreiros
pintores
trabalhadores da construção civil
trabalhadores de fabricação de produtos de borracha e plástico
trabalhadores de minas, pedreiras e contadores
administradores, capatazes de explorações agropecuárias, florestais
barman
caldeireiros e montadores de estruturas metálicas
chapeadores
condutores de veículos de transportes
encanadores
operadores de máquinas da construção civil e mineração
soldadores
telegrafistas
trabalhadores das artes gráficas
trabalhadores de confecção de  produtos de vime e similares
trabalhadores de confecção de instrumentos musicais
trabalhadores de derivados minerais não-metálicos
trabalhadores de edifícios e condomínios

continua
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QuAdRo 11.1 (continuação)
Piso Salarial – ocupações por faixa

Estado do Rio de Janeiro - 2009

V

VI

  OcupaçõesFaixas

trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais
trabalhadores de usinagem de metais
agentes de cobrança
agentes de marketing
agentes de mestria, mestres, contra-mestres e supervisores de produção e 
manutenção industrial
agentes de venda
agentes técnicos de vendas e representantes comerciais
ajustadores mecânicos, montadores e mecânicos de máquinas, veículos e 
instrumentos de precisão
assistentes de serviços nível 1 a 3
atendentes de cadastro
atendentes de call center
atendentes de retenção
auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3
bombeiros civis
chefes de serviços de transportes e comunicações
compradores
eletricistas
eletrônicos
frentistas e lubrificadores;
joalheiros e ourives
marceneiros e operadores de máquinas de lavrar madeira
mordomos e governantas
O disposto no inciso VI da presente Lei aplica-se a telefonistas e operadores de 
telefone e de telemarketing, teleoperadores nível 1 a 10, operadores de call 
center, atendentes de cadastro, representantes de serviços empresariais, agentes 
de marketing, agentes de cobrança, agentes de venda, atendentes de call center, 
auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3, operadores de suporte CNS, representantes 
de serviços 103, atendentes de retenção, operadores de atendimento nível 1 a 3, 
representantes de serviços, assistentes de serviços nível 1 a 3, telemarketing ativos 
e receptivos, cuja jornada de trabalho seja de 06 (seis) horas diárias ou 180 (cento e 
oitenta) horas mensais.
operadores de atendimento nível 1 a 3
operadores de call center
operadores de estação de rádio, televisão e de equipamentos de sonorização e de 
projeção cinematográfica
operadores de instalações de processamento químico
operadores de máquinas de processamento automático de dados
operadores de máquinas fixas e de equipamentos similares

continua
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c.2) Rio Grande do Sul

Já os valores praticados no Rio Grande do Sul têm comportamento 
diferenciado do observado no Rio de Janeiro. A distância entre os pisos e, 
consequentemente, entre o maior e o menor valor mantém-se inalterada no 
período 2001 a 2009. Além disso, a quantidade de grupos ocupacionais (e 
respectivos valores) permanece a mesma (4). 

Na comparação com o valor do SM, observa-se uma relação estável 
de 2001 a 2004, sendo o piso regional da primeira faixa cerca de 30% superior 
ao mínimo nacional. Entretanto, desde 2005, há uma redução gradativa da 
diferença entre estes dois valores, atingindo, em 2009, o menor patamar, da 
ordem de 10%.

QuAdRo 11.1 (continuação)
Piso Salarial – ocupações por faixa

Estado do Rio de Janeiro - 2009

VI

VII
VIII

IX

  OcupaçõesFaixas

operadores de suporte CNS
representantes de serviços
representantes de serviços 103
representantes de serviços empresariais
secretários, datilógrafos e estenógrafos
sommelier e maitre de hotel
supervisores de compras e de vendas
supervisores de produção e manutenção industrial
teleatendentes
telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing
telemarketing ativos e receptivos
teleoperadores nível 1 a 10
trabalhadores da rede de energia e telecomunicações
trabalhadores de serventia e comissários (nos serviços de transporte de passageiros)
trabalhadores de serviços de contabilidade e caixas
trabalhadores de tratamento de fumo e de fabricação de charutos e cigarros
trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos
para trabalhadores de serviços de contabilidade de nível técnico;
para professores de Ensino Fundamental (1º a 5º anos), com regime de 40 (quarenta) 
horas semanais
técnicos de eletrônica e telecomunicações
advogados e contadores empregados

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei dos pisos salariais estaduais. 2009. Consultada em http://www.alerj.rj.gov.br/
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As ocupações abrangidas, com algumas exceções, também pare-
cem ter sido especificadas a partir da CBO-94, embora sejam apresentadas 
com um nível de agrupação maior, relativo a campos profissionais, como, 
por exemplo, trabalhadores na agricultura e na pecuária. Ao contrário da lei 
fluminense, que em várias ocupações utiliza um nível de desagregação 
maior (grupo de base, na estrutura da CBO-94), a legislação gaúcha, no 
geral, baseia-se no segundo nível da Classificação, denominado “subgru-
po”. Devido a este nível de agregação, a compatibilidade com a CBO-02 
parece ser maior.

TABELA 11.3
Piso Salarial – Evolução dos valores por faixa (em R$)

Estado do Rio Grande do Sul - 2001 a 2009

Faixas

I 230,00 260,00 312,00 338,00 374,67 405,95 430,23 477,40 511,29
II 235,00 266,00 319,20 345,80 383,32 415,33 440,17 488,40 523,07
III 240,00 272,00 326,40 353,60 391,96 424,69 450,09 499,40 534,85
IV 250,00 283,00 339,60 367,90 407,81 441,86 468,28 519,20 556,06
Salário 
Mínimo 
Nacional 

180,00 200,00 240,00 260,00 300,00 350,00 380,00 415,00 465,00

Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anos

TABELA 11.4
distância entre os valores da faixa (em%)
Estado do Rio Grande do Sul - 2001 a 2009

Maior / Menor 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
II / I 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
III / II 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
IV / III 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Menor Piso / 
Salário Mínimo 27,8 30,0 30,0 30,0 24,9 16,0 13,2 15,0 10,0

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.al.rs.gov.br/.
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anos
Faixas

O Quadro 11.2, apresenta os grupos de ocupações por faixa de piso 
para o Rio Grande do Sul em 2009.
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Um ponto específico da instituição dos pisos do Rio Grande do Sul, 
introduzido na versão da lei de 2003, diz respeito à garantia aos funcionários 
públicos estaduais, tanto ativos quanto aposentados, do recebimento do maior 

QuAdRo 11.2 
Piso Salarial – Evolução das ocupações por faixa 

Estado do Rio Grande do Sul - 2009

I

II

III

IV

OcupaçõesFaixas

na agricultura e na pecuária
nas indústrias extrativas
em empresas de pesca
empregados domésticos
em turismo e hospitalidade
nas indústrias da construção civil
nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos
em estabelecimentos hípicos
empregados motociclistas no transporte de documentos e pequenos volumes - 
“motoboy”
nas indústrias do vestuário e do calçado
nas indústrias de fiação e tecelagem
nas indústrias de artefatos de couro
nas indústrias do papel, papelão e cortiça
em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em 
bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas
empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas
empregados em estabelecimentos de serviços de saúde
empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza
nas indústrias do mobiliário
nas indústrias químicas e farmacêuticas
nas indústrias cinematográficas
nas indústrias da alimentação
empregados no comércio em geral
empregados de agentes autônomos do comércio
nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico
nas indústrias gráficas
nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
nas indústrias de artefatos de borracha
em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito
em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares
nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas
auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino)

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.al.rs.gov.br/.
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piso, por meio de complementação salarial. Segundo o art. 4º da Lei Estadu-
al nº 13.189, em vigor desde junho de 2009, os servidores ativos e aposenta-
dos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações de Direito 
Público que recebem remuneração inferior ao maior piso fazem jus a uma 
complementação salarial mensal para alcançar tal valor, sendo que sobre essa 
complementação não incidem quaisquer vantagens remuneratórias.

c.3) Paraná

O Estado do Paraná passou a adotar um piso regional a partir de 
2006. Naquele ano foram fixadas seis faixas salariais para seis grupos ocupa-
cionais que continham as mesmas ocupações previstas na legislação análoga 
do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a partir de 2007, embora mantendo 
as seis faixas salariais, a lei paranaense alterou sobremaneira o conjunto de 
ocupações, estendendo os efeitos do piso para os grandes grupos ocupacio-
nais de número 3 a 9, como discriminados na CBO-02.

A distância entre os valores de cada faixa, inferior a 1%, é a menor 
entre os 4 estados que adotam a lei do piso regional, e o maior valor supera o 
menor em no máximo 4% durante o período analisado. Além disso, percebe-
se, na comparação com o SM, que o valor do menor piso praticado no Para-
ná é crescentemente maior, alcançando, em 2009, um valor 30% superior ao 
do mínimo nacional. 

TABELA 11.5
Piso Salarial – Evolução dos valores por faixa (em R$)

Estado do Paraná - 2006 a 2009

Faixas

I 437,80 475,20 548,00 629,65
II 435,61 473,00 544,00 625,06
III 433,44 468,60 540,00 620,46
IV 431,28 466,40 535,00 614,75
V 429,12 464,20 531,00 610,12
VI 427,00 462,00 527,00 605,52
Salário Mínimo Nacional 350,00 380,00 415,00 465,00

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.alep.pr.gov.br/.
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano  

2006 2007 2008 2009

Anos
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c.4) São Paulo

No estado de São Paulo, último a implantar um piso regional até 
então, a legislação fixou três valores para três conjuntos de ocupações. Tam-
bém neste estado o nível de desagregação das ocupações é maior e a base é 
a CBO-94. As ocupações com cobertura legal são as mesmas nos três anos 
de edição da lei.

A quantidade de pisos não se alterou no período de vigência da 
lei e de suas atualizações, 2007 a 2009, como também não mudou signi-

TABELA 11.6
distância entre os valores da faixa (em%)

Estado do Paraná - 2006 a 2009

Maior / Menor 2,5 2,9 4,0 4,0
II / I 0,5 0,5 0,7 0,7
III / II 0,5 0,9 0,7 0,7
IV / III 0,5 0,5 0,9 0,9
V / IV 0,5 0,5 0,8 0,8
VI / V 0,5 0,5 0,8 0,8

Menor Piso / Salário Mínimo 22,0 21,6 27,0 30,2
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.alep.pr.gov.br/.
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2006 2007 2008 2009

Anos
Faixas

O Quadro 11.3 mostra os grandes grupos ocupacionais associados a 
cada faixa de piso para o Paraná em 2009.

QuAdRo 11.3 
Piso Salarial – Evolução das ocupações por faixa 

Estado do Paraná - 2009

I
II
III
IV
V

VI

Ocupações (Grandes Grupos - GG - CBO 02)Faixas

Técnicos de Nível Médio - GG 3
Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais - GG 7 e 8
Trabalhadores de Serviços Administrativos - GG 4
Trabalhadores de Reparação e manutenção - GG 9
Trabalhadores Empregados em Serviços, Vendedores do Comércio em Lojas e 
Mercados - GG 5
Trabalhadores Empregados nas Atividades Agropecuárias, Florestais e da Pesca - GG 6

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.alep.pr.gov.br/.



201

ficativamente a relação do menor valor com o SM, cerca de 8% superior 
a este.

Todavia, vale notar, ao contrário do que se verificou no Rio de 
Janeiro, a ocorrência de uma aproximação entre os valores das três faixas. 
Por exemplo, em 2007, o maior valor superava o menor em pouco menos 
de 20%, ao passo que, em 2009, este percentual reduziu-se a quase 8%.

TABELA 11.7
Piso Salarial – Evolução dos valores por faixa 

Estado de São Paulo - 2007 a 2009

Faixas

I 410,00 450,00 505,00
II 450,00 475,00 530,00
III 490,00 505,00 545,00

Salário Mínimo Nacional 350,00 380,00 415,00
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano

2007 2008 2009

Anos

TABELA 11.8
distância entre os valores da faixa (em%)

Estado de São Paulo - 2007 a 2009

Maior / Menor 19,5 12,2 7,9
II / I 9,8 5,6 5,0
III / II 8,9 6,3 2,8

Menor Piso / Salário Mínimo 17,1 18,4 21,7

Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.al.sp.gov.br/portal/
site/Internet/
Obs.: As datas-base de revisão dos pisos e do salário mínimo não coincidem. Optou-se por utilizar a comparação do valor do salário mínimo em 
vigência na maior parte do ano 

2007 2008 2009

Anos
Faixas

O Quadro 11.4, a seguir, apresenta as ocupações em cada faixa de 
piso para São Paulo em 2009.
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QuAdRo 11.4 
Piso Salarial – ocupações por faixa 

Estado de São Paulo - 2009

I

II

OcupaçõesFaixas

trabalhadores domésticos
serventes
trabalhadores agropecuários e florestais
pescadores
contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos
auxiliares de serviços gerais de escritório
empregados não-especializados do comércio,  da indústria e de serviços 
administrativos
cumins
barboys
lavadeiros
ascensoristas
motoboys
trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais
trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras
operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais
operadores de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar 
madeira
classificadores de correspondência e carteiros
tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures
dedetizadores
vendedores
trabalhadores de costura e estofadores
pedreiros
trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas
trabalhadores de fabricação e confecção de papel e papelão,
trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial
trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem  
garçons
cobradores de transportes coletivos, 
barmen
pintores
encanadores
soldadores
chapeadores
montadores de estruturas metálicas
vidreiros e ceramistas
fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento,

continua
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Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei dos pisos salariais estaduais. Vários anos. Consultada em http://www.al.sp.gov.br/portal/
site/Internet/.

QuAdRo 11.4 (continuação)
Piso Salarial – ocupações por faixa 

Estado de São Paulo - 2009

II

III

OcupaçõesFaixas

joalheiros, ourives
operadores de máquinas de escritório
datilógrafos
digitadores
telefonistas
operadores de telefone e de “telemarketing”
atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros,
trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações
mestres e contramestres
marceneiros
trabalhadores em usinagem de metais
ajustadores mecânicos
montadores de máquinas
operadores de instalações de processamento químico
supervisores de produção e manutenção industrial
administradores agropecuários e florestais
trabalhadores de serviços de higiene e saúde
chefes de serviços de transportes e de comunicações
supervisores de compras e de vendas
agentes técnicos em vendas e representantes comerciais
operadores de estação de rádio e de estação de televisão
operadores de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica
técnicos em eletrônica

c.5) Santa Catarina

Como já antecipado, os pisos estaduais em Santa Catarina foram 
aprovados em lei apreciada pela Assembleia estadual em setembro de 2009 
e sancionada pelo governador em final de setembro de 2009, para vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 2010. Foram instituídas quatro faixas de pisos, com 
uma diferença entre eles de aproximadamente 5%. O SM de janeiro de 2010 
foi estabelecido em R$ 510,00, o menor piso de Santa Catarina seria 15,1% 
maior do que o SM em janeiro de 2010.
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O Quadro 11.5, a seguir, apresenta as ocupações em cada faixa de 
piso para vigorar em Santa Catarina a partir de janeiro de 2010.

QuAdRo 11.5
ocupações por faixa

Estado de Santa Catarina - 2010

I

OcupaçõesFaixas

na agricultura e na pecuária
nas indústrias extrativas e beneficiamento
em empresas de pesca e aquicultura
empregados domésticos
em turismo e hospitalidade
nas indústrias da construção civil
nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos
em estabelecimentos hípicos
empregados motociclistas, motoboys, e do transporte em geral, excetuando-se os 
motoristas

continua

TABELA 11.9
Piso Salarial – valores por faixa (em R$)

Estado de Santa Catarina - 2010

Faixas
I 587,00
II 616,00
III 647,00
IV 679,00
Salário Mínimo 510,00

2010

Fonte: Assembléia Legislativa de Santa Catarina/Coord. Documentação. Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009

TABELA 11.10
distância  entre os valores das faixas

Estado de Santa Catarina - 2010

Maior / Menor 15,67 
II / I 4,94 
III / II 5,03 
IV / III 4,95 
Menor Piso / Salário Mínimo 15,10 

2010Faixas

Fonte: Assembléia Legislativa de Santa Catarina/Coord. Documentação. Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009
Elaboraçào DIEESE
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QuAdRo 11.5 (continuação)
ocupações por faixa

Estado de Santa Catarina - 2010

II

III

IV

OcupaçõesFaixas

nas indústrias do vestuário e calçado
nas indústrias de fiação e tecelagem
nas indústrias de artefatos de couro
nas indústrias do papel, papelão e cortiça
em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em 
bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas
empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas
empregados em estabelecimentos de serviços de saúde 
empregados em empresas de comunicações e telemarketing
nas indústrias do mobiliário
nas indústrias químicas e farmacêuticas
nas indústrias cinematográficas
nas indústrias da alimentação
empregados no comércio em geral
empregados de agentes autônomos do comércio
nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico
nas indústrias gráficas
nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana
nas indústrias de artefatos de borracha
em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito
em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares
nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas
auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino)
empregados em estabelecimento de cultura
empregados em processamento de dados
empregados motoristas do transporte em geral

Fonte: Assembléia Legislativa de Santa Catarina. Consultada em http://200.192.66.20/ALESC/PesquisaDocumentos.asp.

Vale destacar que, em Santa Catarina, a lei determina que a revisão 
dos pisos será objeto de negociação entre as entidades sindicais dos trabalha-
dores e dos empregadores, com a participação do governo estadual. 

d) CoMPARAção dA EvoLução doS vALoRES 
doS PISoS CoM A InfLAção

Por fim, cabe analisar brevemente a evolução dos valores reais dos 
pisos nas respectivas Unidades da Federação. O índice de preços utilizado 
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para o cálculo foi o INPC-IBGE, que tem como base orçamentos de famílias 
com renda de até seis salários mínimos sendo, portanto, mais adequado à 
comparação. Além disso, dada a diversidade de datas-base bem como de 
momentos em que se iniciam as séries, optou-se por trabalhar com a variação 
acumulada dos valores dos pisos (e faixas) desde sua implantação, conforme 
apresentado anteriormente nas tabelas, a evolução dos valores dos pisos por 
faixa. Esta opção, por um lado, facilita a produção de um quadro sintético, 
mas requer, de outro lado, cuidados nas comparações de valores entre UF e 
faixas. Como já explicitado, no Rio de Janeiro (para as três primeiras faixas) 
e no Rio Grande do Sul, os pisos existem desde 2001; no Paraná, desde 2006; 
e em São Paulo, desde 2006. Além disso, os valores de aumentos reais apre-
sentados na Tabela 11.11 só são de fato constatados para os casos em que as 
ocupações específicas se incluem na mesma faixa no mês da implantação dos 
pisos e em 2009. Ou seja, caso uma ocupação específica estivesse enquadra-
da na faixa II no momento da implantação dos pisos estaduais e, em 2009, 
constava da faixa III, o valor do aumento do piso desta ocupação específica 
difere do apresentado na tabela.

No geral, percebe-se uma política de valorização real dos pisos, em 
todas as UF e em quase todas as faixas, exceto na 3ª faixa de São Paulo. 
Neste caso, contudo, cabe ressaltar que o piso foi implantado apenas a partir 
de 2007. Os aumentos reais acumulados, na maioria superior a 20%, são 
expressivos no RJ, RS e PR, mesmo sendo, neste último caso, um piso que 
só passou a vigorar de 2006 em diante.

TABELA 11.11
Aumentos reais dos pisos – acumulados desde a implantação 

dos pisos por estado (em %)

Faixa

I 24,56 26,02 23,48 9,53
II 29,23 26,18 23,20 4,74
III 32,21 26,33 22,91 -1,09
IV 25,41 26,09 22,38 
V 25,07  22,07 
VI 31,02  21,76 
VII 2,37   
VIII 2,27   
IX 2,37      

Obs.: Deflator:  INPC-IBGE

RJ RS PR SP

Unidades da Federação
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E) ARGuMEnToS A fAvoR E ConTRA

O principal argumento para a adoção de salários mínimos em nível 
estadual assenta-se na ideia de que há uma grande heterogeneidade espacial 
da estrutura socioeconômica no Brasil. Dessa forma, de um lado, se o valor 
for nivelado a partir da suposta capacidade econômica de uma região mais 
pobre, estabelecer um valor nacionalmente unificado pode levar a se firmar 
um valor muito aquém do suportável pelas regiões mais prósperas. De outro 
lado, se o parâmetro for estabelecido pelas regiões com maior capacidade de 
pagamento, poder-se-ia comprometer a saúde econômico-financeira das or-
ganizações empregadoras das regiões menos prósperas, quer seja na esfera 
pública, quer seja na esfera privada. Nesta perspectiva, os “salários mínimos 
estaduais” permitiriam uma melhor adequação à capacidade econômica di-
ferenciada que existe nos estados. Ademais, haveria diferenças regionais 
significativas de custo de vida. Nesse sentido, na situação atual, em que o SM 
é unificado, existiriam, de fato, diferenças de salários mínimos reais, isto é, 
de poder de compra do SM nas diferentes regiões do país. 

Os defensores de um SM nacional unificado, por sua vez, embora 
reconheçam a existência de diferenças regionais, perseguem o atendimento 
ao que estabelece a Constituição Federal para o SM, situação da qual o país 
ainda se encontra longe. Advogam, ainda, que, conjuntamente com outros 
fatores, um SM nacionalmente unificado e em valor adequado pode contri-
buir para reduzir as desigualdades regionais. Assim, temem que a generaliza-
ção de “salários mínimos estaduais” pode não só contribuir para o enfraque-
cimento da luta pela valorização do SM nacional como também para o au-
mento das disparidades econômicas e sociais interregionais.

Adicionalmente, o estabelecimento de um único valor do SM em 
todo o país foi bandeira histórica do movimento sindical brasileiro. Até 
1984, de fato, e até a Constituição de 1988, de direito, o SM tinha valor 
diferenciado regionalmente e sua unificação foi fruto de muita luta deste 
ator social. Há uma ideia-força a sustentar este pleito que é: para trabalhos 
iguais, salários iguais.

Paradoxalmente, a parcela do empresariado que se opôs à adoção dos 
pisos salariais estaduais valeu-se de um conjunto de argumentos relacionados 
aos impactos do aumento do custo do trabalho, isto é, da introdução de uma 
diferenciação formal na formação dos salários mais baixos no país. Como 
consequência, haveria perda de competitividade das empresas locais, relati-
vamente àquelas sediadas em outras unidades da federação, onde valeria o 
mínimo nacional, podendo redundar em fechamento e/ou deslocamento de 
empresas. Haveria também, como resposta a um custo do trabalho relativa-
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mente mais elevado, tentativa de repasse a preços, provocando inflação, e 
aumento da informalidade, como artifício para escapar à norma legal. Have-
ria, ainda, um estímulo à emigração de trabalhadores das regiões de menores 
pisos em busca de melhores salários, o que, combinado ao fechamento/des-
locamento de empresas das regiões de pisos mais elevados, poderia levar a 
um aumento do desemprego. 

Passados alguns anos da adoção dos pisos estaduais, viu-se que várias 
das preocupações mostraram-se, ao menos até então, infundadas. O comporta-
mento do mercado de trabalho nos estados que adotaram o piso salarial não 
parece ter sido significativamente impactado por esta norma. Em decorrência 
do aumento da atividade econômica observado a partir de 2004 e da forma 
como se deu, viu-se, ao contrário, uma melhora dos indicadores de desempenho 
das empresas e do funcionamento do mercado de trabalho, com queda na taxa 
média de desemprego, aumento da contratação com carteira assinada e, embo-
ra lenta e tardiamente, elevação do rendimento médio, tanto nos estados que 
adotaram o piso quanto naqueles que não o adotaram. 

A adoção dos pisos estaduais concomitante à evolução positiva da 
economia e dos indicadores do mercado de trabalho alterou o discurso das 
lideranças empresariais. Na negociação mais recente para implantação dos 
pisos, ocorrida em Santa Catarina, a argumentação patronal foi outra. Os 
dirigentes empresariais e lideranças de entidades patronais não utilizaram 
os argumentos de desemprego, informalidade, migração, perda de compe-
titividade etc., uma vez que já se dispunha das experiências nos demais 
estados para testar a probabilidade de se concretizarem os riscos alegados 
pelos empregadores com a entrada em vigor dos pisos. Assim, não teria 
sentido dizer que o piso causaria desemprego ou elevação da informalidade, 
pois a adoção dos pisos, tanto no RS quanto no PR (estados vizinhos), 
coincidiu com um ciclo de geração de empregos de carteira assinada. Por-
tanto, os argumentos perderam sentido e os empregadores pouco os utili-
zaram em SC. A partir do momento em que o governador encaminhou o 
projeto para a Assembléia Legislativa, a principal alegação patronal foi o 
de que o piso seria uma espécie de intromissão do estado na livre negocia-
ção salarial, e que a inibiria. Ao longo das intensas negociações, esse argu-
mento foi sendo desmontado.

Por sua vez, na oposição aos pisos estaduais introduzidos a partir de 
2001, havia aqueles que se preocupavam com os impactos negativos sobre 
os valores dos benefícios pagos pela previdência social. Isto porque, uma vez 
reduzidas as pressões dos trabalhadores da ativa para a valorização do SM, 
dado que os pisos estaduais poderiam ocupar o lugar de regulador dos salários 
pagos no mercado de trabalho formal regional, corria-se o risco de os rendi-
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mentos da maioria dos trabalhadores aposentados e dos pensionistas, atrela-
dos ao mínimo nacional, prosseguirem igualmente baixos.

f) EfETIvIdAdE dA LEI doS PISoS E PERSPECTIvAS

Afora as objeções de ordem teórica quanto aos efeitos negativos de 
uma elevação do valor do SM – neste caso, do piso regional – sobre a distri-
buição dos salários e sobre o nível de emprego, assunto bastante controverso 
na literatura econômica, há que se considerar a efetividade desta norma legal. 
Concretamente, devido às restrições estabelecidas na LC-103, a cobertura dos 
pisos estaduais hoje existentes está bastante aquém da cobertura do que seria 
um “salário mínimo estadual”. Estão excetuados do alcance direto das legis-
lações estaduais os servidores municipais e todos os empregados na esfera 
privada e nas empresas estatais que tenham piso salarial fixado em norma 
coletiva. Os trabalhadores do chamado setor informal não estão cobertos, a 
princípio, por essa legislação, restando apurar se, na prática, os pisos estadu-
ais têm sido estendidos a eles e em que grau, em processo semelhante ao que 
ocorre com o SM, em especial no caso dos empregados assalariados sem 
carteira assinada. Dessa maneira, o grupo de trabalhadores que seria poten-
cialmente beneficiado pelo piso é muito restrito, sendo composto por empre-
gados do setor privado (ou de empresas estatais) com carteira assinada mas 
que não contem com piso instituído por norma de acordo ou convenção co-
letiva. Em algumas situações (isto é, em determinado estado, para alguma 
ocupação, num certo momento), os pisos chegam a ser inferiores aos salários 
praticados, conforme informados pelo Cadastro Geral dos Admitidos e De-
mitidos, o que também indica sua baixa efetividade. Ademais, a visibilidade 
pública desta regra é certamente menor que a do SM, além de sua apresenta-
ção ser mais complexa, devido à vinculação a grupos ocupacionais e ao nú-
mero de valores – no Rio de Janeiro, por exemplo, como mencionado ante-
riormente, são 9 faixas desde 2008 – o que dificulta o conhecimento desse 
dispositivo pelos trabalhadores em geral e seu papel sinalizador para as re-
munerações do setor informal.

Esses fatores concorreriam para uma baixa efetividade da lei, redu-
zindo seus potenciais impactos sobre a economia regional. Entre os poucos 
estudos que procuraram avaliar os pisos estaduais, as conclusões são de que 
seus impactos diretos seriam reduzidos8. Contudo, percebe-se um forte e 

8. Ver MOURA e NERI (2008) e MARQUES, FABRIS e SCHNEIDER (2006). Neste último texto, os autores concluem 
haver evidências de impactos positivos nos salários dos trabalhadores domésticos e dos trabalhadores rurais do Rio 
Grande do Sul. 
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crescente interesse de entidades sindicais em participar das negociações para 
a implantação, quando é o caso, ou para a renovação anual dos valores e, 
eventualmente, para a mudança nas ocupações a serem abrangidas pela lei. 
São entidades que, no geral, assinam acordos ou convenções coletivas con-
tendo, entre suas cláusulas, previsão de piso salarial para toda a categoria ou 
para grupos de trabalhadores da categoria representada. Além do compromis-
so destas entidades com aqueles trabalhadores menos organizados, sem piso 
salarial definido em norma coletiva, ocorre, em algumas situações específi-
cas, um impacto indireto dos pisos salariais estaduais nas negociações cole-
tivas de trabalho, o que seria uma motivação adicional a esta participação.

De fato, os valores dos pisos estaduais para determinadas ocupações, 
fixados num patamar superior ao previsto nas próprias convenções coletivas, 
podem funcionar (e isso tem ocorrido) como argumento adicional para algumas 
entidades sindicais reivindicarem aumentos que assegurem na Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho, pelo menos, aqueles valores previstos na legis-
lação estadual. Os pisos estaduais convertem-se, assim, em referência impor-
tante para a fixação de pisos por categorias por meio da negociação coletiva.

A despeito das dúvidas sobre os impactos, um olhar sobre a evolução 
da experiência dos pisos estaduais no país, iniciada em 2000, mostra uma 
crescente adoção desta norma legal. Além da adoção recente desse instrumen-
to em Santa Catarina, há no momento, conforme vem sendo recorrentemen-
te veiculado pela imprensa, discussões avançadas sobre a implantação de 
pisos estaduais em outras unidades da federação, como, por exemplo, no 
Distrito Federal e no Espírito Santo. Desta forma, existe uma possibilidade 
não desprezível de continuação deste processo de ampliação do número de 
estados a fazer uso desta faculdade prevista na LC-103.

Outra questão diz respeito à relação entre o SM, os pisos estaduais 
e os pisos de categorias. Por um lado, observou-se que a elevação do valor 
real do SM tem impulsionado os aumentos dos pisos estaduais e de catego-
rias. De forma semelhante, os pisos estaduais constituem referência para a 
negociação dos pisos de categorias. O SM, por consequência de sua políti-
ca de valorização negociada pelas centrais sindicais com o governo, tem 
tido aumentos reais nos últimos anos. Dessa maneira, no que concerne aos 
salários de base, ao que tudo indica, o movimento sindical tem conseguido 
articular diversos níveis de ação sindical: o nível mais geral (de âmbito 
nacional), o nível médio (dos estados) e o nível micro (das categorias). Essa 
combinação de níveis de ação, aparentemente, conseguiu superar o desafio 
que se colocava para o movimento sindical entre a necessidade de priorizar 
a luta mais específica (piso da categoria e piso estadual) em detrimento da 
luta mais geral (o SM).
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Por este motivo, é muito importante realizar estudos que procurem 
mensurar a efetividade na aplicação das leis do piso e seus impactos sobre 
salários, empregos e negociação coletiva. São subsídios imprescindíveis para 
a tomada de decisão sobre a oportunidade de implantação e para o aperfeiçoa-
mento desse instituto das relações de trabalho.
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A instituição do salário mínimo (SM) e as revisões de seu valor 
trazem impactos significativos para as finanças públicas. Por um lado, o 
Estado, nas três esferas de administração (federal, estadual e municipal), 
tem gastos diretos associados ao mínimo. Por outro lado, o valor despendi-
do pelo Estado (e pelo setor privado) para pagamento das menores remu-
nerações, em que se incluem as de 1 SM, tende a se reverter muito rapida-
mente em consumo. Como as menores remunerações destinam-se essen-
cialmente à realização de compras de produtos e serviços, o volume de 
recursos gasto com o conjunto desses rendimentos se traduz em fluxo rela-
tivamente elevado de arrecadação para os três níveis de administração pú-
blica e em estímulo à atividade econômica. Constata-se, assim, desde já, o 
duplo caráter do SM como remuneração do trabalho: por um lado, aumen-
ta as despesas do Estado, com funcionalismo e benefícios da seguridade; e, 
por outro, eleva as receitas do setor público, direta e indiretamente, por 
meio da expansão do ritmo de produção econômica.

O presente capítulo visa investigar as estruturas de dispêndio do 
Estado associadas ao SM; ele não visa analisar, a fundo, os impactos ali-
mentadores do SM sobre a arrecadação tributária e sobre a dinâmica eco-
nômica, embora tais efeitos sejam significativos e uma estimativa bruta seja 
apresentada. Este capítulo, então, objetiva fazer uma primeira aproximação 
acerca da questão das relações entre SM e finanças públicas, não tendo a 
pretensão de esgotar o assunto. Serão analisados, primeiro, os gastos das 
esferas da administração pública com funcionalismo em 2008, estabelecen-
do-se uma comparação com a estrutura de 1995; e, depois, os gastos com 
benefícios previdenciários e assistenciais.
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A) SM E o GASTo CoM funCIonALISMo

Antes de discutir os dados, vale apresentar, de forma sucinta, a base 
de informações aqui utilizada. Para analisar os gastos com servidor público 
das três esferas de governo, utilizaram-se os dados da Rais - Relação Anual 
de Informações Sociais, registro administrativo que os estabelecimentos 
privados, órgãos e entidades públicos são legalmente obrigados a responder, 
anualmente, ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mesmo se esta-
vam inativos, contemplando um universo de empregados celetistas e estatu-
tários. No caso desta análise, portanto, os dados apresentados referem-se aos 
empregados contratados diretamente pelas administrações públicas de nível 
federal, estadual ou municipal, não abrangendo os contratados indiretamente 
(como os empregados terceirizados).

Nas administrações públicas dos âmbitos federal e estaduais, a par-
cela de trabalhadores que ganha até 1 SM é pouco expressiva. Nas adminis-
trações municipais, contudo, a participação destes trabalhadores é significa-
tiva, especialmente na região Nordeste (Gráficos 12.1 a 12.3).

Dos funcionários públicos federais, em todas as regiões, 94% ou 
mais auferem rendimentos acima de 2 SM. No que tange aos funcionários 
públicos estaduais por Grande Região, a faixa de até 1 SM tem maior peso 
no Sudeste, alcançando praticamente 5% do conjunto dos funcionários esta-
duais; a faixa de “mais de 1 até 2 SM” é mais densa no Nordeste (26,6% do 

 

 
GRáfICo 12.1

distribuição dos servidores públicos federais em faixas de rendimento 
por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: MTE. RAIS 2008
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GRáfICo 12.2

distribuição dos servidores públicos estaduais em faixas de rendimento 
por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: MTE. RAIS 2008
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GRáfICo 12.3

distribuição dos servidores públicos municipais em faixas de rendimento 
por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008

Fonte: MTE. RAIS 2008
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total dessa região); mas a faixa de mais de 2 SM ainda prepondera, em todas 
as regiões, com participações entre 70,3% (no Nordeste) e 86,4% (no 
Centro-Oeste).

Em relação aos funcionários públicos municipais, a faixa mais im-
portante corresponde à de mais de 1 até 2 SM no Nordeste (54,0% do total 
de funcionários municipais da região), Norte (53,2%) e Centro-Oeste 
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(51,6%); enquanto no Sul e no Sudeste, predomina a faixa de “mais de 2 SM” 
(ambas com 62,6%). No Nordeste e no Norte, são significativas as parcelas 
de funcionários municipais que recebem até 1 SM (inclusive 1): 18,0% e 
7,7%, respectivamente. Desse modo, os aumentos reais do SM têm impacto 
maior nas estruturas de remuneração dos funcionários públicos municipais, 
em especial no Norte e Nordeste, mas também no Centro-Oeste, caso se 
considere a faixa de mais de 1 até 2 SM como passível de sofrer impactos do 
aumento do mínimo.

Outra forma de examinar os dados classificados por intervalo de 
rendimentos é analisar a distribuição acumulada até determinado valor. Ou 
seja, nessa ótica, o gráfico fornece a informação da proporção percentual de 
indivíduos que recebem até determinado valor como rendimento. Tal infor-
mação, para os funcionários federais, estaduais e municipais, está apresenta-
da respectivamente nos Gráficos 12.4, 12.5 e 12.6, a seguir, em faixas de 
renda mais desagregadas do que as dos gráficos anteriores.

Os dados dos funcionários federais mostram que, com exceção da 
curva da região Sul,  a distribuição acumulada por faixas de rendimentos das 
demais regiões são muito semelhantes, como era de se esperar, uma vez que 
se trata de rendimentos determinados segundo uma lógica nacional (Gráfico 
12.4). Em torno de 50% dos funcionários federais recebem no máximo 7 SM 
nas regiões Norte (51,4%), Nordeste (48,8%), Centro-Oeste (46,3%) e Su-

 

 
GRáfICo 12.4

distribuição acumulada dos servidores públicos federais em faixas de 
rendimento por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008 
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GRáfICo 12.5

distribuição acumulada dos servidores públicos estaduais em faixas de 
rendimento por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008 
 

Fonte: MTE. RAIS 2008
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GRáfICo 12.6

distribuição acumulada dos servidores públicos municipais em faixas de 
rendimento por Grandes Regiões (em %) – Brasil - 2008  

Fonte: MTE. RAIS 2008
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deste (46,0%). Os funcionários da região Sul são mais bem remunerados 
e 34,7% deles recebiam até 7 SM. Isso pode ser explicado por um perfil 
de funcionários públicos segundo funções e cargos distintos nessa região. 
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As remunerações mais baixas são residuais: entre 2,6% (no Centro-
Oeste) e 4,7% (no Nordeste) dos funcionários federais ganhavam no 
máximo 1,5 SM.

No que diz respeito aos funcionários estaduais, o padrão da distribui-
ção acumulada de rendimentos revela claramente que as unidades da federa-
ção (UF) do Centro-Oeste remuneravam melhor e também que, de modo 
menos acentuado, as UF do Nordeste ofereciam remunerações mais baixas 
(Gráfico 12.5). Assim, por exemplo, na faixa de remunerações de até 5 SM, 
no Nordeste estavam compreendidos 76,3% dos empregados estaduais e no 
Centro-Oeste, 44,0%. Em relação aos rendimentos de até 1,5 SM, as propor-
ções acumuladas de funcionários estaduais eram maiores do que no caso dos 
federais, variando de 5,2% (no Sul) até 18,9% (no Nordeste).

Quanto aos funcionários municipais, é impressionante a rapidez 
com que se acumulam proporções de empregados na medida em que a 
faixa de rendimento avança um intervalo (Gráfico 12.6). 

No caso do Nordeste, por exemplo, 18,0% dos funcionários munici-
pais ganham no máximo 1 SM e, adicionando a faixa de renda seguinte, 
56,8% deles recebiam até 1,5 SM. Nas administrações municipais do Norte 
do país, 44,5% dos empregados auferiam remunerações de até 1,5 SM, en-
quanto nas do Centro-Oeste, o percentual era mais baixo (36,1%) e no Sul e 
Sudeste bem menor (em torno de 20%), mas ainda bastante expressivo.

Assim, resumindo as informações sobre as distribuições acumu-
ladas, pode-se dizer que a estrutura de remuneração dos funcionários fe-
derais é mais concentrada em valores mais altos (rendimentos acima de 5 
SM); a dos empregados estaduais em valores intermediários (rendimentos 
entre 2 e 7 SM); enquanto a dos municipais é concentrada em valores mais 
baixos (até 3 SM).

Caso seja analisada a mudança, ao longo do tempo, do perfil das 
distribuições acumuladas dos rendimentos dos funcionários do setor públi-
co das três esferas, constata-se que, de 1995 para 2008, elevou-se a concen-
tração de trabalhadores em faixas menores de SM (Gráficos 12.7, 12.8 e 
12.9). Entre os funcionários públicos federais, por exemplo, no acumulado 
até 7 SM, identificavam-se 30,8% do total em 1995, em contraste com 
46,0% em 2008 (Gráfico 12.7). 

Entre as três esferas de administração, os funcionários estaduais 
foram os que apresentaram menor movimento em direção a faixas menores 
de SM entre 1995 e 2008 (Gráfico 12.8).

Os funcionários públicos municipais, a depender da faixa de renda, 
revelaram movimentos discrepantes. Nas duas classes iniciais, houve redu-
ção da proporção acumulada de trabalhadores, isto é, reduziram-se as 



219

 

 
GRáfICo 12.7

distribuição acumulada dos servidores públicos federais em faixas de 
rendimento (em %) – Brasil - 1995 e 2008 
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GRáfICo 12.8

distribuição acumulada dos servidores públicos estaduais em faixas de 
rendimento (em %) – Brasil - 1995 e 2008  

Fonte: MTE. RAIS 2008
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proporções dos que ganhavam até ½ SM ou até 1 SM. Nas faixas superio-
res a 1 SM, entretanto, observou-se elevação da concentração de trabalha-
dores (Gráfico 12.9). Em 1995, 55% dos municipais recebiam até 3 SM e, 
em 2008, a proporção nessa faixa passou para 70%.
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Observe-se que essa dinâmica de maior concentração de rendimentos 
de funcionários públicos das três esferas em intervalos menores de proporção 
de SM não significa, necessariamente, uma diminuição do poder de compra, 
desses rendimentos. Isto é, os funcionários públicos não estão necessariamen-
te perdendo poder de compra, já que seus salários estão cada vez mais con-
centrados em faixas mais baixas fixadas em números de SM. Como este veio 
tendo aumentos reais desde 1995 e, em particular, desde 1999, os funcioná-
rios públicos podem estar recebendo um valor equivalente a proporção menor 
de SM, mas, ainda assim, podem não estar sofrendo redução do poder aqui-
sitivo, dado que o salário mínimo teve expressivo aumento real (isto é, au-
mento acima da inflação) de 1995 para 2008. Este mesmo raciocínio vale para 
os trabalhadores em geral e para os aposentados: estar recebendo um rendi-
mento menor em números de SM do que no passado não significa perda de 
poder aquisitivo. A mudança do poder de compra de determinado rendimen-
to pessoal deve tomar por referência a evolução de custo de vida e não a 
evolução do SM ou do dólar.

B) SM E A PREvIdênCIA SoCIAL

No Brasil, os principais benefícios previdenciários correspondem às 
aposentadorias, pensões por morte, auxílios (por doença, acidente e reclusão) 

 

 
GRáfICo 12.9

distribuição acumulada dos servidores públicos municipais em faixas de 
rendimento (em %) – Brasil - 1995 e 2008 
  

Fonte: MTE. RAIS 2008
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e salário maternidade. A clientela da Previdência Social pode ser classificada 
entre rural e urbana, conforme o tipo de atividade laboral exercida pelo segu-
rado. E, desde a Constituição Federal de 1988, o piso dos benefícios previ-
denciários urbanos e rurais está fixado em 1 SM.

Nesta parte do estudo, serão utilizados os dados que constam do 
Anuário Estatístico da Previdência Social, mais especificamente o referente 
ao ano de 2008 e, para análises de evolução, também o de 2003. Deve-se 
mencionar que, apesar de muito extenso, o Anuário não apresenta informa-
ções que seriam valiosas, tais como a distribuição por idade, cor e tempo de 
gozo de benefícios dos beneficiários. Outra fonte utilizada é o Boletim Esta-
tístico da Previdência Social, referente a dezembro de 2009.

Em dezembro de 2008, do total de 26.095.625 beneficiários da Pre-
vidência Social, 17.227.991 recebiam exatamente 1 SM (MPS, DATAPREV, 
INSS, 2008)1. A distribuição dos benefícios previdenciários era (e é) altamen-
te concentrada no valor de 1 SM, puxada, em especial, pelo peso dos benefí-
cios rurais (Gráfico 12.10). 

1. Em dezembro de 2009, dos 27.048.356 beneficiários, 18.040.945 recebiam 1 SM (MPS, 2009). 

 

 
GRáfICo 12.10

distribuição dos benefícios previdenciários emitidos, em faixas de pisos 
previdenciários, segundo clientela e total (em %) – Brasil - 2008  

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 – MPS/DATAPREV/INSS
Obs..: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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Em 2008, pelos dados do Anuário Estatístico da Previdência So-
cial, 98,6% dos benefícios rurais equivaliam a exato 1 SM. Entre os bene-
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fícios urbanos, também havia uma concentração no valor de 1 SM, mas de 
modo bem menos agudo2. Pouco menos de 52% dos benefícios urbanos 
recebiam precisamente 1 SM em 2008. E, considerando os dois regimes 
(isto é, urbano e rural), 66,0% dos benefícios da Previdência Social brasi-
leira possuíam valor de 1 SM. Em dezembro de 2009, já eram cerca de 
66,7% (MPS, 2009).

Entre 2003 e 2008, aumentou ainda mais a já alta concentração dos 
benefícios previdenciários no valor de 1 SM (Gráfico 12.11). 

2. Observe-se que um beneficiário pode receber dois benefícios, como, por exemplo, no caso de uma viúva pensionista 
aposentada. Ademais, um benefício pode ser dividido por duas ou mais pessoas, como, por exemplo, no caso de uma 
companheira e filho que dividem o valor da pensão decorrente da morte do companheiro e pai, respectivamente. Decor-
re daí a ocorrência de benefícios inferiores a 1 SM.

 

 
GRáfICo 12.11

distribuição do total dos benefícios previdenciários emitidos, em faixas de 
pisos previdenciários (em %) – Brasil - 2003 e 2008  

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 – MPS/DATAPREV/INSS
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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A distribuição dos benefícios rurais não se transformou sensivelmen-
te no período, até porque, em 2003, 98,25% deles já equivaliam a um SM 
(Gráfico 12.12). 

A distribuição dos benefícios urbanos, por sua vez, mostra um avan-
ço na concentração no valor de 1 SM (Gráfico 12.13). Em 2003, 46,0% dos 
benefícios urbanos eram de 1 SM, percentual que aumentou para 51,85% em 
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GRáfICo 12.12

distribuição dos benefícios previdenciários rurais emitidos, em faixas de 
pisos previdenciários (em %) – Brasil - 2003 e 2008

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 – MPS/DATAPREV/INSS
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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GRáfICo 12.13

distribuição dos benefícios previdenciários urbanos emitidos, em faixas de 
pisos previdenciários (em %) – Brasil - 2003 e 2008

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 – MPS/DATAPREV/INSS
Obs..: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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2008. Como reflexo do aumento do peso do valor de 1 SM, as faixas com 
benefícios superiores a 4 SM perdem representatividade.
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Como já afirmado anteriormente, o fato de os benefícios estarem, com 
o passar do tempo, se concentrando em faixas de SM menores não significa 
necessariamente que os beneficiários estejam sofrendo perdas de bem-estar. A 
análise da evolução do valor médio dos benefícios oferece pistas para o exame 
do nível de bem-estar do conjunto dos beneficiários da Previdência3. 

A Tabela 12.1 apresenta os dados dos valores médios dos benefícios, 
segundo a clientela e para o conjunto, nos meses de dezembro de cada ano 
entre 2003 e 2008.

3. A evolução do bem-estar seria investigada de modo mais adequado por meio de um exame da evolução, ao longo 
do tempo, dos valores dos benefícios individuais, assim como pela análise da passagem do salário da ativa para o 
benefício inicial. Do ponto de vista geral, seria interessante estudar a evolução da dispersão dos valores dos benefícios 
(ou seja, da desigualdade de sua distribuição) e os valores médios dos novos beneficiários (fluxo de ingresso), dos 
antigos e dos cessados.

TABELA 12.1
valor médio dos benefícios previdenciários, por regime e total, 

e salário mínimo em dezembro
Brasil - 2003 a 2008 (Em reais correntes)

Ano

2003 418,35 501,85 242,27 240,00
2004 452,18 537,75 262,31 260,00
2005 499,99 587,66 302,06 300,00
2006 550,94 638,49 351,58 350,00
2007 584,12 673,11 381,33 380,00
2008 626,49 717,85 416,13 415,00

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 

RuralTotal SMUrbano

A primeira informação diz respeito à evolução do valor nominal dos 
benefícios médios e do SM entre dezembro de 2003 e dezembro de 2008. En-
quanto o SM elevou-se em 73%, em termos nominais (isto é, desconsiderando-
se a inflação), o benefício rural médio aumentou em 72% e o urbano, em 43%, 
fazendo com que o benefício médio geral crescesse pouco menos de 50%.

A segunda informação, que já poderia ser intuída dos gráficos ante-
riores, aponta para o valor bem mais expressivo auferido pelos trabalhadores 
e dependentes do regime urbano em comparação com os do rural. Entretanto, 
devido ao ritmo mais acelerado de elevação dos benefícios rurais, essa dis-
crepância vem se reduzindo gradativamente, o que também poderia ser intu-
ído pelos gráficos anteriores. Em 2003, o valor médio dos benefícios rurais 
equivalia a 48% dos urbanos e, em 2008, essa relação passou para 58%. Essa 
aproximação dos valores médios dos benefícios dos dois regimes (rural e 
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urbano) decorre do processo de aumento real do SM, dado o peso do piso 
previdenciário de 1 SM no regime rural.

Como o SM cresceu nominalmente de modo mais acelerado do que 
os benefícios, caiu a relação de cada uma das médias (total, urbana e rural) 
com ele. No caso da clientela rural, a queda foi residual porque o valor já era 
muito próximo ao do SM (Tabela 12.2).

Mesmo com essa queda gradual da relação com o SM, caso sejam 
ajustados pela inflação, os benefícios médios em valores atualizados continu-
am mostrando evolução positiva (Gráfico 12.14)4.

TABELA 12.2
Relação entre o valor médio dos benefícios previdenciários, 

por regime e total, e o SM em dezembro
Brasil - 2003 a 2008

Ano

2003 1,74 2,09 1,01
2004 1,74 2,07 1,01
2005 1,67 1,96 1,01
2006 1,57 1,82 1,00
2007 1,54 1,77 1,00
2008 1,51 1,73 1,00

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 

Rural/SMTotal/SM Urbano/SM

4. Os valores foram corrigidos pela inflação apontada pela variação do Índice do Custo de Vida do DIEESE (ICV-DIEESE). 
Os números da inflação por esse indicador ficaram, no período em questão, muito semelhantes àqueles do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor, do IBGE (INPC-IBGE).

 

 
GRáfICo 12.14

Benefícios previdenciários médios, segundo clientela e total, de dezembro 
(em reais atualizados para dez/2008, pelo ICv-dIEESE) – Brasil - 2003 a 2008

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 
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Em valores corrigidos para dezembro de 2008, o benefício geral 
médio saiu de R$ 558,96 em 2003 para R$ 651,85, aumentando, em termos 
reais, 16,6%. A evolução real da média dos benefícios urbanos médio foi 
inferior (11,4%) e a dos rurais, superior (33,8%). Em todos esses três grupos, 
o período de aumento mais expressivo se deu entre 2004 e 2006. Assim, pelo 
que aponta o valor médio dos benefícios, para o conjunto dos aposentados, 
pensionistas, dos que recebem auxílios e de outros, o nível de bem-estar do 
conjunto dos beneficiários estaria se elevando. Isso não significa dizer que 
todos os que já eram beneficiários estão obtendo melhores rendimentos. 
Regra geral, apenas os beneficiários que recebem um SM estão sendo favo-
recidos com o processo recente de elevação do valor real do mínimo, enquan-
to os demais beneficiários vêm obtendo apenas a correção dos valores de seus 
benefícios. Desde 1995, apenas em anos excepcionais, os benefícios superio-
res a 1 SM receberam aumentos acima da inflação5.

Caso seja analisada a distribuição dos valores despendidos com os 
benefícios por faixa de piso previdenciário, conclui-se que, apesar de, em 
relação à quantidade total de benefícios, o número daqueles equivalentes a 1 
SM representar 66%, o valor total com os benefícios de 1 SM alcança apenas 
43,7% do total despendido (Gráfico 12.15).

Por outro lado, as faixas entre 2 e 6 SM revelam discrepâncias entre as 
distribuições de quantidades e de valores. A maior diferença se encontra na faixa 
de “mais de 3 a 4” pisos, que ultrapassa 7 pontos percentuais, uma vez que o 
percentual do total despendido em relação à despesa total atinge 12,78% e o de 
números de benefícios sobre o número total corresponde a apenas 5,54%.

Essas diferenças decorrem exclusivamente das distribuições de nú-
meros e valores por faixas da clientela urbana, uma vez que, na rural, as 
distribuições virtualmente coincidem (Gráficos 12.16 e 12.17).

Considerando o total dos benefícios rurais e urbanos do Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS – (compostos pelos benefícios previ-
denciários6 e pelos acidentários7) e desprezando os dados de benefícios des-
tinados a pessoas com sexo ignorado, constata-se que as mulheres compu-
nham o grupo maior de pessoas beneficiárias. Pelos dados do Anuário da 

5. Essa análise sobre a evolução crescente do valor real dos benefícios médios não invalida outras discussões em pauta, 
como as que se referem ao fator previdenciário e seu impacto redutor sobre as aposentadorias por tempo de contribuição, 
e as perdas significativas do valor dos benefícios mais antigos, anteriores a 1994, em particular por conta da combinação 
de períodos de altíssima inflação seguidos de planos econômicos, com transposição de valores para a média.
6. Os benefícios previdenciários incluem: as aposentadorias (por tempo de contribuição, por idade e por invalidez), as 
pensões por morte, os auxílios (doença, reclusão e acidente), o salário maternidade e outros (salário família, abono de 
permanência e vantagem do servidor).
7. Os benefícios acidentários são compostos por: aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios (doença, 
acidente e suplementar).
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GRáfICo 12.15

distribuições percentuais das quantidades e dos valores despendidos com o 
total dos benefícios previdenciários emitidos por faixa de benefícios 
(em pisos previdenciários), em dezembro – Brasil - 2008

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008; DIEESE.
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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GRáfICo 12.16

distribuições percentuais das quantidades e dos valores despendidos com os 
benefícios previdenciários urbanos emitidos por faixa de benefícios 
(em pisos previdenciários), em dezembro – Brasil - 2008

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008; DIEESE.
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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Previdência (MPS, DATAPREV, INSS, 2009, p.144), em dezembro de 
2008, o RGPS fornecia rendimentos a 12,5 milhões de mulheres e 9,5 mi-
lhões de homens. Em termos de valor médio de benefício, porém, as mu-
lheres ficavam em desvantagem. Em dezembro de 2008, o benefício médio 
do RGPS das mulheres alcançava R$ 535,09 (ou 1,29 SM) e o dos homens, 
R$ 717,40 (1,73 SM).

Entretanto, é interessante notar que, nos “benefícios acidentários”, o 
valor médio destinado às mulheres supera o dos homens, seja no total, na 
clientela urbana ou na rural (Gráfico 12.18). 

Por outro lado, como os “benefícios previdenciários” são em muito 
maior número (22 milhões, contra 803 mil dos acidentários), no cômputo geral 
dos benefícios do RGPS preponderam as diferenças entre valores recebidos por 
homens e por mulheres observadas nos benefícios previdenciários. E, dentro 
dos benefícios previdenciários, a disparidade entre os valores médios localiza-
se nos beneficiários urbanos. Em dezembro de 2008, o benefício previdenciário 
urbano dos homens equivalia a 2,12 SM em média e o das mulheres, a 1,48 
SM. As médias dos benefícios rurais, tanto previdenciários quanto acidentários, 
de homens e mulheres, eram bastante similares e pouco inferiores a 1 SM.

Analisando os valores médios dos benefícios previdenciários, duas 
constatações se impõem (Gráfico 12.19). 

 

 
GRáfICo 12.17

distribuições percentuais das quantidades e dos valores despendidos com os 
benefícios previdenciários rurais emitidos por faixa de benefícios 
(em pisos previdenciários), em dezembro – Brasil - 2008

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008; DIEESE.
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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GRáfICo 12.18

valor médio dos benefícios previdenciários e acidentários por sexo do 
beneficiário e clientela (em pisos previdenciários), em dezembro
Brasil - 2008

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008; DIEESE.
Obs.: O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
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GRáfICo 12.19

valor médio dos tipos de benefícios previdenciários por sexo do 
beneficiário e clientela (em pisos previdenciários), em dezembro
Brasil - 2008 

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008; DIEESE.
Obs.: 1) O piso previdenciário equivale a um salário mínimo
 2)Entre os benefícios previdenciários, desconsideraram-se o salário maternidade (por ser exclusivo de mulheres, ainda que haja 
 diferença expressiva de valor entre as clientelas rural e urbana) e os outros (por serem pouco expressivos em número e valor)
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Em primeiro lugar, as aposentadorias por tempo de contribuição 
do setor urbano (que compreendem virtualmente a totalidade deste tipo de 
benefício) possuem valor médio bem superior ao dos outros tipos8. E, em 
segundo, para o conjunto das duas clientelas e para a urbana em separado, 
os benefícios recebidos pelas mulheres, na média, são sempre inferiores 
aos dos homens, com exceção das pensões – que, grosso modo, decorrem 
da morte dos parceiros de sexo oposto, o que “explica” o maior valor de 
pensões recebidas por mulheres diante dos recebidas por homens.

Observe-se que, caso não sejam considerados os auxílios urbanos 
e as aposentadorias por tempo de contribuição urbanas, os valores dos 
demais benefícios, em termos médios, flutuariam no intervalo entre 1 e 1,5 
SM. Isso teria, obviamente, um aspecto positivo, vinculado à maior igual-
dade, e um aspecto negativo, decorrente do baixo patamar aquisitivo. 
Ademais, para além do valor médio de cada tipo de benefício, deveria ser 
analisada também a distribuição dos valores (ou seja, por exemplo, como 
se distribuem as aposentadorias por idade de homens), a fim de se averiguar 
se os valores dos benefícios de cada tipo se encontram concentrados em 
torno da média ou dispersos, o que, neste caso, poderia ainda apontar para 
uma situação de desigualdade.

C) SM E A ASSISTênCIA SoCIAL

O SM e seu processo de valorização também trazem impactos para 
os beneficiários da Assistência Social, a qual constitui o terceiro eixo da 
Seguridade Social, junto com a Previdência e a Saúde. A Constituição 
Federal, no inciso 5º do art. 203, define o SM como piso dos benefícios 
assistenciais para pessoas idosas e portadoras de deficiência, que não con-
tem, ambos os grupos, com meios próprios ou familiares para garantia de 
sua manutenção.

Em dezembro de 2008, havia aproximadamente 2,93 milhões de 
Benefícios de Prestação Continuada – BPC-LOAS (sendo 1,51 milhão para 
pessoas com deficiência e 1,42 milhão para idosos); e 0,37 milhão de ren-
das e pensões vitalícias, que são benefícios em extinção, anteriores à insti-
tuição do BPC (Tabela 12.3).

Os benefícios BPC-LOAS e a Renda Mensal Vitalícia têm valor 
de 1 SM. Já o valor médio da Pensão Mensal Vitalícia é maior, alcançando 
cerca de 1,77 SM.

8. As aposentadorias por tempo de contribuição rurais representam apenas 0,3% do número total deste tipo de 
aposentadoria.
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Assim, além dos 18 milhões de beneficiários da Previdência, outros 
3,3 milhões têm rendimentos, por meio da Assistência Social, equivalentes a 
1 SM, o que revela o caráter social do SM e seu grande impacto em segmen-
tos desfavorecidos, para além do mercado de trabalho.

d) ESTIMATIvA dE AuMEnTo dA ARRECAdAção 
RESuLTAnTE dE ELEvAção do vALoR do SM

A Tabela 12.4, a seguir, consolida os dados de trabalhadores, aposen-
tados, pensionistas e assistidos que têm renda vinculada a 1 SM, e estima de 
quanto seria o valor mensal que, decorrente do reajuste e aumento do SM de 
janeiro de 2010, retornaria como receita para o Estado. Observe-se que a 
Tabela 12.4 apresenta os números de recebedores de 1 SM referenciados em 
dezembro de 2009, antes do reajuste e aumento de janeiro de 2010, enquanto 
os dados anteriores são, em sua maioria, de dezembro de 20089. Quanto ao 
número de beneficiários da Seguridade (isto é, Previdência e Assistência), o 
Boletim da Previdência fornece as informações. Já em relação aos ocupados, 
foi necessário utilizar os dados da última PNAD divulgada, que se referem a 
setembro de 2008, e ajustá-los para dezembro de 2009. Como se trata de 
apenas estimar a ordem de grandeza dos números envolvidos, considerou-se 
que as categorias da estrutura de posição na ocupação elevaram-se em per-
centual igual, de 1,89%, entre setembro de 2008 e dezembro de 2009, taxa 
que corresponde à variação do nível ocupacional verificado na PED Metro-
politana no mesmo período.

9. As informações que constam do Anuário da Previdência de 2008 são mais completas, permitindo diversos cruzamen-
tos que o Boletim Estatístico da Previdência de dezembro de 2009 não possibilita.

TABELA 12.3
número, despesa total e valor médio (em reais e em 

número de salários mínimos) dos benefícios assistenciais 
Brasil - dezembro de 2008 

Portador de deficiência 1.510.682 625.766 414 1,00
Idoso 1.423.790 590.323 415 1,00
Pensão mensal vitalícia 15.261 11.187 733 1,77
Renda mensal vitalícia 362.094 150.010 414 1,00
Total 3.311.827 1.377.286 416 1,00

Fonte: MPS/DATAPREV/INSS - Anuário Estatístico da Previdência Social 2008

Valores médios
Quantidade

Valor total 
(em R$ mil) (em R$ mil) (em SM)
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Assim, estima-se que 31,4 milhões de pessoas têm rendimentos 
correspondentes a 1 SM, entre ocupados economicamente e beneficiários da 
Assistência e da Previdência. Com a majoração do mínimo de janeiro de 
2010, de R$ 45,00, R$ 1,4 bilhão por mês deverá ser o incremento de renda 
na economia. Estimando-se a carga tributária sobre o consumo que incide em 
famílias de menor renda, avalia-se que quase R$ 411 milhões correspondam 
ao aumento na arrecadação tributária.

Observe-se que, nessas estimativas, não se consideraram os indivíduos 
que recebem menos de 1 SM nem os que recebem entre 1 e 2 SM. Não se levou 
em conta nem mesmo os rendimentos daqueles que recebem entre 1 SM e seu 
novo valor. Tampouco se incluíram os efeitos indiretos e dinâmicos da elevação 
do mínimo sobre a expansão da produção e do emprego e, por consequência, 
da arrecadação. Por fim, não se incorporou a possibilidade de diminuição do 
nível de ocupação e de aumento do número de aposentados e pensionistas.

Assim, com essa série de hipóteses, estima-se que, em função da 
majoração do SM, a expansão dos gastos públicos, destinados aos benefici-
ários da Seguridade e ao funcionalismo (inclusive militares), alcançará cerca 
de R$ 1 bilhão. Como a arrecadação tributária cresceria em quase R$ 411 
milhões, constata-se que, apenas com o reajuste e aumento do SM, estariam 
garantidos pelo menos 41% do financiamento da elevação de despesas de-
corrente do aumento do SM.

TABELA 12.4
Estimativa do impacto mensal do reajuste de R$ 45,00 do SM em janeiro de 2010 

sobre a arrecadação tributária, com base nas pessoas que recebem exatamente 1 SM
Brasil – jan/2010

Beneficiários da Previdência 18.040.945 811.842.525,00 236.246.174,78 
Beneficiários da Assistência 3.489.242 157.015.890,00 45.691.623,99 
Empregados com carteira 4.401.074 198.048.311,13 57.632.058,54 
Empregados sem carteira 2.408.291 108.373.077,01 31.536.565,41 
Funcionários públicos e militares 711.631 32.023.414,33 9.318.813,57 
Trabalhadores por conta própria 855.347 38.490.634,25 11.200.774,57 
Trabalhadores domésticos 1.405.798 63.260.897,56 18.408.921,19 
Empregadores 67.177 3.022.960,06 879.681,38 
Total 31.379.505 1.412.077.709,35 410.914.613,42

Fonte: MPS. Boletim Estatístico da Previdência dezembro de 2009; IBGE. PNAD-2008 
Obs.: a) Os números das categorias de ocupados por posição na ocupação da PNAD de 2008 (que se referem a setembro de 2008) foram ajustados
 em 1,89% como forma de se obter a uma estimativa do nível ocupacional por posição em dezembro de 2009; 1,89% corresponde à variação 
 do nível ocupacional da PED Metropolitana entre setembro de 2008 e dezembro de 2009
 b) No cálculo da arrecadação tributária, supôs-se uma tributação média sobre o consumo de 29,1%, conforme indicado em IPEA-Comunicado 
 da Presidência nº 28, de 27 de agosto de 2009, como carga incidente sobre o consumo do décimo da população de menor renda

Arrecadação tributária 
adicional (em R$)Tipo

Número 
de pessoas

Valor adicional do 
gasto mensal (em R$)
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E) ConSIdERAçõES fInAIS

A análise da estrutura de remuneração dos funcionários públicos 
municipais e da estrutura de rendimentos da Previdência revela uma gran-
de concentração em 1 SM. Nas administrações públicas federal e estadu-
ais, a parcela de empregados que recebe 1 ou até 1 SM é pouco expressi-
va, mas nas administrações municipais essa parcela é significativa, espe-
cialmente na região Nordeste. No caso dos benefícios da Previdência, mais 
de 98% dos benefícios rurais têm valor de 1 SM. Mas também há uma 
concentração expressiva em 1 SM nos benefícios da clientela urbana. 
Adicionalmente, quase a totalidade dos beneficiários da Assistência Social 
recebia também 1 SM.

Em 2008, nas administrações municipais do Nordeste, 56,8% dos 
funcionários recebiam até 1,5 SM e, nas do Norte do país, 44,5% se encon-
travam nessa faixa de renda. A análise da estrutura de remuneração dos 
funcionários federais informa que seus valores se concentram em patama-
res mais altos (rendimentos acima de 5 SM); a dos empregados estaduais 
em valores intermediários (rendimentos entre 2 e 7 SM); enquanto a dos 
municipais é fortemente concentrada em valores mais baixos (até 3 SM).

Analisando, porém, a evolução ao longo do tempo do perfil da 
remuneração dos funcionários públicos, a estrutura do conjunto dos esta-
dos parece ter sido a menos afetada pelo processo de valorização do SM 
(ainda que tais estruturas dependam de uma série de outros fatores, tais 
como as políticas de contratação e de carreira, os fluxos de admissão e 
desligamentos etc.).

O exame dos valores dos benefícios do Regime Geral da Previdên-
cia Social ressalta a importância do SM na determinação dos rendimentos 
de pessoas que estão resguardadas pela rede de proteção social brasileira, 
com impactos positivos sobre suas famílias. As aposentadorias por tempo 
de contribuição, que se concentram basicamente na clientela urbana, cons-
tituem exceção nessa análise, dado que possuem valor médio bem superior 
ao dos outros tipos. Assim, caso não sejam considerados os auxílios urba-
nos e as aposentadorias por tempo de contribuição, os valores dos demais 
benefícios, em termos médios, flutuariam no intervalo entre 1 e 1,5 SM. A 
concentração nessa faixa teria, obviamente, um aspecto positivo, vinculado 
à maior igualdade, e um aspecto negativo, decorrente do baixo patamar do 
poder aquisitivo. Ademais, para além do valor médio de cada tipo de be-
nefício, deveria ser analisada também a dispersão na distribuição dos va-
lores de cada tipo de benefício em torno da média, a fim de se averiguar de 
modo mais preciso a maior ou menor desigualdade. E apesar de os benefí-
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cios de 1 SM representarem 66,0% do número total de benefícios em de-
zembro de 2008, o valor total desses benefícios de 1 SM alcançava apenas 
43,7% do montante de despesa total.

Dentro de constrições estabelecidas pelo piso (equivalente a 1 SM) 
e pelo teto dos benefícios previdenciários, esses proventos tendem a repro-
duzir as diferenciações vigentes no mercado de trabalho. Assim, os antigos 
trabalhadores rurais tendem a ter um benefício inferior ao dos urbanos. Em 
2008, a média dos benefícios rurais era de 1 SM e a dos urbanos, 1,73 SM. 
O mesmo ocorre com os benefícios de mulheres (1,29 SM, na média de 
2008) e de homens (1,73 SM).

É interessante notar que o processo de valorização do SM que se 
verifica desde 1995, e de modo ininterrupto desde 1999 e mais intenso 
desde 2005, tem se traduzido numa concentração de diversos tipos de 
rendimentos em torno de faixas mais baixas de números de SM. Além da 
concentração dos salários em geral e dos pisos salariais de categoria, tam-
bém os rendimentos de funcionários públicos e os proventos da Previdên-
cia experimentam o processo de concentração em menores classes de 
renda em números de SM.

Essa dinâmica de maior concentração em intervalos menores de 
proporção de SM não significa, necessariamente, uma diminuição do poder 
de compra desses rendimentos. Em função dos aumentos reais que o SM 
veio incorporando, muito superiores aos aumentos dos demais rendimentos 
no mercado de trabalho, os diversos tipos de rendimentos podem, com o 
passar do tempo, estar encolhendo em termos de proporção do SM sem que 
tenham o poder de compra diminuído. 

Aliás, para que de fato ocorra uma queda da desigualdade salarial 
no país, que é uma das faces do grave problema mais geral da desigualdade 
social brasileira, é desejável que o SM seja reajustado em ritmo mais 
acentua do do que os demais salários. Dessa maneira, a dispersão salarial 
– a diferença entre o menor e o maior salário – tende a se reduzir e a desi-
gualdade dos rendimentos do trabalho também. Adicionalmente, a elevação 
do piso salarial também pode contribuir para expandir a participação dos 
salários na renda e, assim, comprimir a desigualdade de renda mais geral, 
elevando a participação da remuneração do trabalho na renda nacional.

No Brasil, país marcado por suas iniquidades, o Estado tem papel 
fundamental na formulação e implementação de políticas para, pelo menos, 
minorá-las. E o SM constitui um instrumento poderoso para tais políticas. 
Além do rendimento do trabalho para vasto número de ocupados – apro-
ximadamente 9,8 milhões de indivíduos em dezembro de 2009, incluindo 
cerca de 711 mil funcionários públicos civis e militares –, o salário mínimo 
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é recebido ainda por 18,0 milhões de pensionistas e aposentados e 3,5 
milhões de assistidos como rendimento da Seguridade Social, sem falar nos 
beneficiá rios do seguro desemprego. Embora seja, em princípio, um insti-
tuto do mercado de trabalho, o SM confere ao Estado brasileiro potência 
para exercer políticas redistributivas e de estímulo ao desenvolvimento 
socioeconômico.
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A função essencial e a razão de ser do salário mínimo consistem na 
proteção dos trabalhadores que estão na base da hierarquia salarial de de-
terminado país ou região. Entretanto, o papel do salário mínimo não se esgo-
ta na proteção das condições de vida desses trabalhadores e de suas famílias. 
Tomando o caso do Brasil, entre as funções do salário mínimo, estão:

1. proteção aos trabalhadores mais vulneráveis na relação de emprego
2. combate à pobreza
3. enfrentamento da desigualdade salarial segundo atributos pessoais
4. baliza dos salários de ingresso no mercado de trabalho
5. referência para os baixos salários e rendimentos do trabalho em 
geral (incluindo os rendimentos dos trabalhadores autônomos)
6. organização da escala de remunerações do trabalho
7. inibição da rotatividade de trabalhadores por iniciativa das empresas
8. instituição de piso para os benefícios da Seguridade Social (Previ-
dência e Assistência Sociais)
9. combate às desigualdades regionais e estímulo às economias menos 
dinâmicas e
10. dinamização do mercado consumidor interno e do crescimento 
econômico
Ainda que de forma menos direta e mais permeada de fatores inter-

venientes, a elevação real do mínimo contribui para expandir a participação 
dos rendimentos do trabalho na renda nacional, reequilibrando um pouco 
melhor a distribuição funcional de renda em favor da renda do trabalho.

O salário mínimo é um importante instituto regulador do mercado de 
trabalho. Ele impõe um limite à superexploração e desestimula a utilização 
da rotatividade do trabalho por parte dos empregadores como forma de redu-
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zir o gasto com salários. Ele pode servir para promover a desconcentração de 
renda e a maior equidade entre mulheres e homens, entre negros e não negros 
no mercado de trabalho, e entre as regiões do país. É um potente instrumento 
de política macroeconômica, que pode atuar para estimular a demanda agre-
gada e, em longo prazo, impulsionar a sociedade para fora da armadilha de 
uma economia de baixos salários.

Considerando o valor real médio anual, o salário mínimo atingiu seu 
menor nível histórico no Brasil em 1995 e vem, desde então, passando por um 
processo de elevação gradual, acelerado a partir de 2004 com a mobilização 
das Centrais Sindicais e a Campanha de Valorização do Salário Mínimo. Como 
resultado, foi fechado o acordo com o governo. Diante desse processo, que já 
dura 15 anos, diversos analistas têm alertado para um provável limite, isto é, 
para o esgotamento da possibilidade de recuperação do SM. De acordo com 
essa teoria, a partir do alcance de determinado limiar, a eficácia dessa política 
decairia e a economia se desorganizaria, com impactos insuportáveis para os 
gastos públicos (em especial para a Previdência e as finanças municipais), as 
pequenas empresas, a compressão do investimento etc. Ademais, alguns dos 
críticos argumentam que o salário mínimo não constitui o instrumento mais 
eficaz para combater a pobreza no Brasil, uma vez que não atinge verdadeira-
mente os mais pobres, concentrados em famílias que permanecem à margem 
do mercado de trabalho e das relações capitalistas de produção (como ocorre 
em famílias de pessoas cronicamente desempregadas ou de produtores fami-
liares, com produção não comercializada e monetizada). Propostas para o mí-
nimo incluem desvincular dele os pisos da seguridade ou diferenciar o piso dos 
benefícios previdenciários dos assistenciais, fazendo com que estes tenham 
valor inferior ao daqueles. Também se sugere a volta da regionalização do sa-
lário mínimo. Assim, na medida em que o processo de valorização avança, pode 
se esperar o crescimento da resistência de segmentos da sociedade.

Para Medeiros (2005, p. 15), o discurso dos que são contrários ao 
salário mínimo pode ser resumido em três argumentos: “(...) é contraprodu-
cente, pois provoca desemprego; é ineficiente, pois desestimula a produtivi-
dade; e é ineficaz como política de distribuição de renda.” O próprio Medei-
ros (2005) refuta cada um dos argumentos, ressaltando o efeito dinâmico do 
aumento do salário mínimo sobre a renda e o consumo, que impulsiona o 
nível de ocupação; o risco de a sociedade e a economia brasileiras ficarem 
presas na armadilha da baixa produtividade; e a tendência, decorrente da 
elevação do mínimo, à redistribuição de renda em favor dos trabalhadores 
mais fracos na barganha salarial, melhorando a distribuição de renda. Deve-se 
frisar e insistir que o aumento do mínimo no período mais recente ocorreu de 
forma concomitante à redução da inflação e do desemprego, à expansão da 
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formalidade no mercado de trabalho e à diminuição da desigualdade de ren-
dimentos do trabalho (desigualdade que, com os dados atualmente disponí-
veis, é a mais passível de mensuração).

Muitos analistas apontam a não prevalência do salário mínimo para 
amplo contingente de trabalhadores ocupados brasileiros como demonstração 
de que ele, de fato, não vigora como mínimo legal e, portanto, não é efetivo. 
Pelos dados da PNAD de 2008, pouco menos de 30% dos ocupados brasilei-
ros não chegam a receber um salário mínimo mensal. Boa parte desse con-
tingente está ocupada em atividades agrícolas e/ou não regidas pelas regras 
das relações capitalistas de trabalho. Mas esse não é um grupo homogêneo. 
Investigação sobre seu perfil revela que 1/3 deles não aufere qualquer rendi-
mento, 1/3 recebe menos do que o salário mínimo horário e o restante 1/3 
ganha rendimentos horários próximos ou superiores ao salário mínimo horá-
rio. Assim, cada um desses três subgrupos tem uma forma de inserção no 
mercado de trabalho e requer, em consequência, medidas específicas para 
enfrentamento das respectivas questões. Os trabalhadores não-remunerados 
provavelmente ocupam-se em atividades conduzidas por pais ou parentes; os 
remunerados abaixo do mínimo horário enfrentam um problema legal de 
sub-remuneração; e os que recebem o salário mínimo por hora (ou mais) 
sofrem problema de jornada insuficiente, nos casos em que a duração de seu 
trabalho fica aquém de seu próprio interesse.

Análise dos dados sobre os ocupados que recebem um salário mínimo 
como pagamento revela que ele incide, em termos relativos, mais fortemente 
em determinados segmentos populacionais, tais como mulheres, jovens, ne-
gros, ocupados no serviço doméstico, responsáveis pela família (chefes e 
cônjuges), residentes em localidades do Nordeste, menos escolarizados e assa-
lariados do setor privado sem carteira assinada pelo empregador. Como já dito 
e reafirmado, “o salário mínimo parece ser um instrumento eficaz para proteger 
os trabalhadores que são os perdedores na barganha salarial.” (SOARES, 2002). 
O salário mínimo não pode ser considerado um “salário de jovens” e de indi-
víduos sem maiores responsabilidades familiares, nem como remuneração 
exclusiva de trabalhadores com pouca escolarização, uma vez que é significa-
tiva a proporção de adultos, de chefes de família e de indivíduos com até ensi-
no médio incompleto que ganham um salário mínimo.

Os aumentos do salário mínimo nos últimos anos e o acordo acerca 
de uma política mais permanente de valorização foram, sem dúvida alguma, 
grandes conquistas da ação unitária das Centrais Sindicais brasileiras. E, mais 
ainda, o conjunto das instâncias do movimento sindical tem conseguido 
elevar os “salários de base” (salário mínimo, pisos estaduais e pisos de cate-
gorias) de forma articulada, enfrentando e superando o desafio que poderia 
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contrapor priorizar a luta mais específica (a da categoria e a do estado) ou a 
mais geral (a do salário mínimo). A redução, em termos de múltiplos do 
mínimo, dos valores de pisos de categorias, remunerações do trabalho em 
geral e de benefícios da Previdência não indica, necessariamente, perda de 
bem-estar social e, ao contrário, aponta para o sucesso da política de valori-
zação do mínimo e da redução das disparidades de renda.

A negociação do governo com as Centrais Sindicais estabeleceu 
que a política de valorização do SM deve durar até 2023, mas o mecanismo 
definido de correção e aumento vigora apenas até 2011, quando os resulta-
dos da política serão avaliados e as regras da continuidade do processo fi-
xadas. A Medida Provisória nº 474, de 23 de dezembro de 2009, estabelece 
que o poder Executivo encaminhe ao Congresso Nacional, até 31 de março 
de 2011, projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário 
mínimo para o período de 2012 a 2023, que deverá prever as regras de 
aumento real do mínimo para os períodos de 2012 a 2015, 2016 a 2019 e 
2020 a 2023. Assim, como mal foi iniciado o processo de recuperação do 
valor real do salário mínimo e uma vez que a campanha contra a desigual-
dade brasileira está apenas em seus primórdios, faz-se necessário refletir e 
debater sobre alternativas que garantam a continuidade do processo de 
valorização do mínimo.

A experiência internacional e a história brasileira trazem alguns ele-
mentos importantes para se pensar a política para o SM. O processo de revigo-
ramento do instituto do SM em vários países do mundo desde o início deste 
século, depois de um longo período de agravamento da concentração de renda 
em todo o mundo, aponta para a importância desse instrumento como forma 
de compartilhar de modo mais equitativo os ganhos econômicos.

Nas experiências internacionais e nas recomendações da OIT, é res-
saltado o papel intenso do diálogo social na fixação do valor e da política para 
o mínimo. Tendo a comissão função mais consultiva ou mais deliberativa, 
com membros em caráter de representação social ou não, os processos que 
contam com a participação de comissões tendem a promover maior debate 
na sociedade e maior mobilização em torno das definições do tema e da efe-
tivação do SM na prática, coibindo burlas. Vale lembrar que o Brasil já teve, 
até 1964, “Comissões do SM” com papel relevante na definição dos valores. 
A extinção das Comissões, já no início do período do governo militar, sinali-
za para a importância dada, pelos novos mandatários de então, à anulação do 
diálogo social (segundo expressão atual) e ao objetivo de “controle estrito” 
do SM em sua estratégia econômica, política e social. 

Outro aspecto a se destacar diz respeito ao monitoramento dos 
impactos do SM no contexto socioeconômico do país. O papel consultivo ou 
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deliberativo da Comissão e/ou as decisões do governo e do parlamento sobre 
os reajustes e a política para o SM devem se apoiar em estudos que resultem 
de iniciativas organizadas de construção da informação. Ou seja, para subsi-
diar as decisões políticas, é importante dispor de uma instância encarregada 
de realizar estudos, debates, análises sobre a realidade socioeconômica e o 
SM. No Reino Unido, a comissão que aconselha o Governo sobre os reajus-
tes do SM também conta com recursos e instrumentos para empreender o 
esforço analítico sobre os impactos do SM. A Comissão, assim, ao mesmo 
tempo em que exerce a função de acompanhar tecnicamente os efeitos do 
salário mínimo na sociedade e na economia, estabelece e estimula o debate 
público sobre o tema.

Nunca é demais lembrar a necessidade de investir para tornar reali-
dade a norma legal. Ou seja, para efetivar o SM, não se pode menosprezar 
um atuante sistema de implementação, composto por fiscalização, controle 
e imposição de sanções para os que não cumprem a norma. Ao lado da pres-
são dos pares, mais facilmente alcançada quando a decisão sobre o SM é 
construída por diálogo social, o sistema governamental de fiscalização e as 
formas de penalidade viabilizam a efetivação do SM na prática.

A elevação do SM, além de ser um instrumento potente para estimu-
lar o consumo e, consequentemente, a demanda agregada, promove a redução 
da desigualdade de rendimentos do trabalho e tende a expandir a parcela da 
renda nacional associada ao fator trabalho. O aumento do salário mínimo tem 
impactos na redução das desigualdades sociais e regionais, na diminuição da 
pobreza, na melhoria de vida dos idosos e, também, na dinamização do mer-
cado de consumo interno. 

O aumento do valor do salário mínimo, porém, exige que se monito-
rem os efeitos sobre o mercado de trabalho e os gastos da Previdência e Assis-
tência Sociais e de entes públicos, a fim de viabilizar a continuidade do proces-
so de valorização, garantindo-se fontes de financiamento adequado. O salário 
mínimo deve alcançar um valor que seja digno e verdadeiramente capaz de 
permitir o atendimento do conjunto das necessidades básicas da pessoa traba-
lhadora e de sua família, conforme estabelece o preceito constitucional. O ob-
jetivo é garantir condições de vida melhores do que apenas sofríveis para os que 
vivem de seu próprio trabalho e criam a riqueza da nação.

Nosso pressuposto é de conceber a política de valorização do salá-
rio mínimo como parte e instrumento de outro paradigma econô-
mico e social capaz de combater as desigualdades estruturais, 
mediante um projeto nacional capaz de ampliar fortemente a cria-
ção de ocupações protegidas social e coletivamente, um mercado 

Capítulo 13 - Considerações finais
Salário mínimo: uma luta do presente para o futuro
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de consumo interno renovado pelas novas ocupações e pelo aumen-
to da renda do trabalho e por um crescimento sustentado da econo-
mia. (LÚCIO, 2005, p. 183).

O salário mínimo é, antes de tudo, a introdução de um instituto moral 
na formação de preços. Ele reflete o valor que determinada sociedade atribui 
ao trabalho, funda-se em critérios éticos de justiça e equidade e incorpora 
projetos sobre o futuro da nação. Dadas as profundas iniquidades e dispari-
dades sociais que existem e perduram há tanto tempo no Brasil, o combate às 
desigualdades deve ser prioridade da ação pública e do esforço de mobiliza-
ção da sociedade. Diferentemente de alavancas concentradoras de renda, 
como tem sido a política monetária centrada em altas taxas de juros, o salário 
mínimo e sua elevação não se contrapõem a outras medidas (tais como os 
programas assistenciais, o Bolsa Família em particular) como o melhor meio 
de promover a desconcentração da renda. Ao contrário, um mínimo digno é 
instrumento que, aliado a outros, contribui para tornar o país bem mais justo. 
A sociedade brasileira, portanto, deve viabilizar e mobilizar recursos que 
suportem a continuidade da valorização do salário mínimo e conjugar esse 
processo com o aperfeiçoamento das demais políticas (sociais e econômicas) 
e com a instituição de novas medidas de combate às desigualdades do país.
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Este livro chega em momento 
muito oportuno. É uma 
oportunidade para relembrar 
70 anos de história do salário 
mínimo, com muitos percalços 
de arrocho no valor e de 
desvalorização do mínimo como 
instrumento de política pública.

A publicação também mostra os 
impactos do acordo do salário 
mínimo, por meio do qual todos 
ganharam. Os trabalhadores, 
que tiveram o padrão de vida 
melhorado. A sociedade e o 
país, que se benefi ciaram da 
diminuição da desigualdade de 
renda pelo caminho mais justo: o 
do aumento do poder aquisitivo 
da base da pirâmide salarial.          
O movimento sindical, que 
reforçou seu papel e legitimidade 
em defesa dos interesses gerais 
dos trabalhadores. O governo 
federal e o Congresso Nacional, 
que contribuíram decisivamente 
para melhorar a condição de vida 
dos mais vulneráveis. O mercado 
interno, que se fortaleceu pelo 
crescimento da renda, gasta 
principalmente no país. E a 
democracia, que fi cou mais forte 
com a disputa transparente dos 
interesses dos atores sociais,    
feita em alto nível.

Essa publicação destaca ainda 
os desafi os que ainda virão 
para garantir que a política de 
valorização seja regulamentada 
em lei e tenha a aplicação 
efetivada, permitindo que os 
aumentos reais elevem o valor do 
salário mínimo, conforme defi nido 
na Constituição do país.
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