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Apreseutação
O ano 2.000 será, para o Brasil, um ano de comemorações. Todavia, em

meio à esperada celebração dos 500 anos de descobrimento, a maior parte da po

pulação brasileira talvez não venha a se dar conta de que, também nesse ano, o
salário mínimo estará completando, no mês de julho, 60 anos de idade. Não será
difícil prever a natureza do debate político que se travará, então, em tomo da ques
tão do salário mínimo. Afinal, desde a promulgação da Constituição Federal, em
1988, os argumentos que aparecem na imprensa são sempre os mesmos.

As oposições irão mais urna vez denunciar que o menor piso legal de salá
rios não atende as necessidades básicas do trabalhador e sua fanu1ia. Os atuais R$
136,00 terão seu poder aquisitivo comparado com a capacidade de compra que o
salário mínimo possuía em 1959, ou em uma data mais reeente, escolhida de forma
ad hoc, e ficará demonstrada a enorme perda histórica de seu valor real. Mais uma
vez, as oposições mencionarão o número mágico de cem dólares, como um objetivo
a ser perseguido no curto prazo, comparando-o com os valores, em dólares, do
salário ilÚnimo nos países do Mercosul.

O governo, por sua vez, irá justificar mais um reajuste modesto do salário
trúnimo, com base em dois ou três pontos sobejamente conhecidos. Mais uma vez,
será alegada a pressão dos reajustes do menor salário legal da economia sobre o
déficit previdenciário e sobre os gastos com pessoal de estados e municípios de
regiões menos desenvolvidas. A depender da situação conjuntural da economía e

do mercado de trabalho, as autoridades econõmícas também acenarão com o fan
tasma do aumento do desemprego e da informalização. Finalmente, e se houver

uma evolução favorável dos índices de custo de vida, o governo poderá eventual
mente brandir números que indiquem, desde o Plano Real, uma recuperação mo
desta, mas constante, do valor real do salário mínimo.

I Artigo elaborado com dados disponíveis em maio de 1999.



Em suma, a sociedade estará assistindo, não sem uma ~erta perplexidade, à

mesma conversa de surdos que se repete há pelo menos onze anos. Grande parte
dos espectadores interessados nessa polêmica já terá tomado partido do govern,o

ou da oposição, aceitando as argumentações de uns e de outros como dogmas.
Alguns, no entanto, estarão se perguntando quem efetivamente estará com a razão
nessa controvérsia, pois não se consideram suficientemente bem informados para

tomarem uma posição a respeito do tema.
Este artigo pretende servir de subsídio àqueles que querem formar sua pró

pria opinião sobre a política de salário ITÚnimo. Para tanto, procura-se aqui não so~

mente comentar, de forma direta e objetiva. os principais argumentos que perrneiam
a questão do salário mínimo, mas transcender a atual discussão, levantando algumas
indagações relevantes sobre o tema, que normalmente são obscurecidas pela discus

são de caráter conjunturaL Seguem-se cinco perguntas e respostas.

1. Afinal, para que serve a política de salário mínimo?
Normalmente, citam-se dois objetivos para a política de salário mínimo.

Em primeiro lugar, o salário ITÚnimo é apontado como um instrumento de combate
à pobreza. É esse o sentido explicitado no inciso IV do art. 7" da Constituição
Federal, que dispõe que o trabalhador tem direito a um salário mínimo "capaz de
atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família", ou seja, que lhe per
mita ter acesso a uma cesta mínima de bens e serviços necessários à sua sobrevi
vência. Em segundo lugar, a política de salário mínimo tem sido considerada como
um mecanismo de redistribuição pessoal e funcional da renda. Em ambos os ca
sos, pressupõe-se que o salário mínimo atinja tais objetivos mediante sua atuação
sobre os rendimentos dos ocupados no mercado de trabalho.

2. O salário mínimo é mesmo eficiente para combater a pobreza e dis·
tribnir renda?

O pressuposto da eficiência do salário mínimo como instrumento de combate
à pobreza se fundamenta em duas premissas. A primeira é a de que a lei que fixa o
valor do menor salário seja rigorosamente cumprida no mercado de trabalho. A se
gunda condição é de que sua aplicação não gere desemprego significativo nem vari

ações importantes nos preços dos bens e serviços consumidos por famOias nessa
faixa de rendimentos. Assim, na ausência de impactos sobre o custo de vida e o
emprego. se todos os empregadores seguissem estritamente a lei e houvesse traba
lhadores cujo salário fosse inferior ao necessário para sua sobrevivência, bastaria
que o governo fixasse o valor adequado para o salário núnimo, para que todos eles

fossem alçados para uma faixa de rendimentos acima da linha de pobreza.
Entretanto, o mundo real é mais complexo do que as hipóteses que se elabo-



ram para explicá-lo. Nesse contexto, uma das característic8:s mais peculiares do
mercado de trabalho brasileiro é a crescente importância das relações de emprego,
constm.Ídas à margem da regulação estatal. Nessas condições, o salário mínimo
pode até contribuir para reduzir os níveis de pobreza, mas seus impactos sobre uma
parcela significativa de trabalhadores brasileiros se dará de forma indireta e, por

tanto, menos previsível.
Nesse sentido, um estudo recente' estimou que 20% dos assalariados do

segmento informal ganhavam, em 1996, I salário mínimo ou múltiplos exatos des
se valor, revelando que a política de salário mínimo atua como uma espécie de
"farol", na determinação das remunerações desses indivíduos'. Essa porcentagem

era de 14%, entre os trabalhadores formais. Somando-se os dois segmentos, o salá
rio minimo afetaria cerca de 5 milhões de empregados. Considerando os efeitos

conjuntos do salário mínimo sobre os segmentos formal e informal do mercado de
trabalho, a conclusão do estudo é de que um reajuste de cerca de 43%, igual ao
concedido em maio de 1995, seria capaz de reduzir a pobreza em pouco mais de 2
pontos percentuais.

Os efeitos do salário mínimo na distribuição de renda são mais difíceis de
serem avaliados, na medida em que outros fatores de caráter estmtural podem atuar
em sentido contrário. Os mercados de trabalho dos países desenvolvidos, especial
mente aqueles em que as relações de trabalho são mais flexíveis, têm apresentado
uma tendência à ampliação das desigualdades salariais, cuja principal causa parece
ser uma mudança na demanda de trabalho, na direção de trabalhadores com maior
nível de qualificação. A política de salário mínimo parece poder fazer muito pouco
para se contrapor a essa situação.

3. Em que valor deveria o salário mínimo ser fixado, para satisfazer as
necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família?

Se o salário mínimo produz, como vimos, algum impacto sobre os níveis de
pobreza, seria útil, para tornar a discussão mais clara, definir o valor que o mesmo
deveria assumir, para ser capaz de satisfazer as necessidades vitais básicas do tra
balhador e sua família. Desse modo, mesmo quc esse valor fosse exorbitantemente

alto, se comparado com os atuais R$ 136,00, no minimo serviria para o estabeleci
mento de um objetivo de longo prazo, a ser alcançado gradualmente pela política

2 Ver Neri, M., Gonzaga, G. e Camargo, J. M., "Efeitos informais do salário mínimo e pobreza", Rio
de Janeiro, Dep. de Economia - PUCIRio, Texto para Discussão n.O 393, dezembro de 1998.

3 Dependendo da política de salário mínimo adotada, o salário mínimo pode reduzir sua influência no
segmento informal. Bastaria, para tanto, que fosse fixado muito acima da produtividade marginal do
trabalho, nesse segmento.



de salário ITÚnimo. Seria esse um entre os diversos números mágicos que têm sido
apresentados à opinião pública nos últimos anos? Analisemos alguns deles.

Uma das reivindicações mais comuns para a política de salário mínimd é ,,3

recuperação de perdas passadas. Nesse contexto, e dependendo da conjuntura
política e econômica, os períodos de referência utilizados para a determinação do

reajuste necessário variam bastante. Tomemos, como exemplo, a idéia de recolocar
o salário mínimo em seu maior nível histórico, que se verificou em 1959. Para
tanto, o valor atualdeveria ser triplicado. Ocorre que, mesmo se o valor do salário
minimo refletisse, em 1959, o custo de uma cesta básica de bens e serviços neces
sária para retirar uma família da pobreza, nada garante que os índices de preços

utilizados para corrigir esse valor captassem adequadamente as variações de pre

ços dessa cesta. O IGP-DI, por exemplo, que, por ter uma das séries históricas
mais longas, é muito utilizado para atualizar valores antigos do salário ITÚnimo,
reflete não só o custo de vida, mas as variações dos preços no atacado e da constru
ção civil.

Outra proposta popular é a que fixa o salário DÚnimo em um valor equiva
lente a cem dó/ares. Não se sabe bem por que se decidiu que, se o trabalhador
brasileiro tivesse cem dólares mensais para gastar, seus problemas começariam a
ser resolvidos. Esse parece ser, definitivamente, um número mágico, já que tanto o
governo quanto a oposição o an~aram adotando como referência. Oprimeiro gran
de problema relacionado com essa proposta é que se está medindo o salário DÚni
mo, por assim dizer, com uma régua elástica. Há poucos meses atrás, o salário
DÚnimo de R$ 130,00 valia, segundo esse critério, algo em tomo de US$ 106.00.
Com a mudança da política cambial, em uma questão de semanas, ele teria variado
de US$ 98.00 a US$ 76.00, passando por vales em que seria inferior a US$ 65.00.
No entanto, a cesta básica de bens e serviços do trabalhador praticamente não
variou nesse período. O trabalhador de salário DÚnimo, ganhando os mesmos R$
130,00, consumia 40% mais, em fevereiro de 1999, do que passou a consumir em

maio?
Finalmente, uma sugestão tecnicamente mais consistente é aquela apresen

tada pelo DIEESE, que consiste em atualizar o valor da cesta básica de alimentos,
estabelecida por decreto-lei em 1938, e em extrapolar, a partir daí, a renda necessá
ria para adquiri-la, juntamente com os demais bens e serviços necessários à sobre
vivência, como moradia, saúde, transporte, lazer e outros. A título de exemplo, o
valor necessário para comprar a cesta básica, na cidade de São Paulo, era, segundo
o DIEESE, de R$ 104,54, no mês de abril de 1999. Considerando-se uma farrulia
de dois adultos e duas crianças, o salário mínimo necessário atingiria R$ 878,24,

montante superior à remuneração média no segmento fonual do mercado de traba
lho! O principal problema da proposta do DIEESE é a desatualização da cesta



básica, elaborada há sessenta anos.
Qual deveria ser, então, o valor correto para o salário mínimo, capaz de,

como pretende a Constituição, colocar os brasileiros acima da linha de pobr~za?
A resposta a essa pergunta pode parecer, à primeira vista, uma contradição:

não existe um único valor adequado para o salário mínimo, mas vários. Na realida
de, embora a Constituição Federal tenha determinado que o menor salário legal
deva ser nacionalmente unificado, há uma grande variação regional nos preços de
produtos das cestas básicas consumidas por farrulias de baixa renda. Assim, se um
trabalhador paulistano mal consegue comprar sua comida com o salário minimo de
R$ 136,00, um aposentado rural do interior do Piauí provavelmente não teria do
que se queixar do rendimento que recebe. A pesquisa do DIEESE, que só cobre
capitais de estado, é bem sugestiva dessa diferença de custos de alimentação: a
diferença entre os valores da cesta básica em São Paulo, a cidade mais cara, e
Salvador, a mais barata, era de 24%, em abril de 1999.

A unificação do valor do salário mínimo foi uma decisão política dos cons
tituintes de 1986, que pode ser mantida, ou não. A definição de uma política de
salário mínimo, no entanto, não pode deixar de considerar que, se o seu objetivo
principal é o combate à pobreza, existe uma grande diferença regional entre os
rendimentos mínimos necessários à subsistência, não apenas em função de dife
renças nos custos da cesta básica de alimentos, mas também devido a variações na
própria composição dessa cesta. Outros itens, como custos de transporte e mora
dia, variam enormemente segundo o grau de urbanização e repercutem de fonua
diversa na renda IIÚnima necessária para superar a linha de pobreza.

Além das diferenças regionais na cesta básica alimentar e no custo de vida,
outros fatores interferem diretamente na determinação do valor ideal do salário
minimo. A Constituição Federal estabelece que o piso legal de salários deve ser
suficiente para o atendimento das necessidades básicas do trabalhador e sua famí
lia. Implícita nesse dispositivo constitucional está a concepção de que o salário do
chefe de farrulia deve ser capaz de, sozinho, prover o sustento de todos os mem
bros da unidade familiar. Seguem, dessa constatação, dois problemas a serem en
frentados na concepção da política de salário mínimo.

O primeiro deles é o de que o tamanho das famUias varia muito, segundo a
classe de rendimentos, o grau de instrução e a localização do domicilio. Para qual
tamanho de família deveria ser fixado o valor do salário mínimo, considerando-se
que o custo dessa cesta básica de bens e serviços cresce proporcionalmente com o
número de pessoas? Deve-se tomar o tamanho médio da famma brasileíra ou se
deveria lixar um tamanho minimo, deixando para um salário-familia redesenhado
o papel de ajustar o rendimento familiar individual?



Uma segunda questão diz respeito a lima das transfprmações estruturais
mais importantes das últimas décadas, que é O aumento da taxa de participação,
feminina. Mais e mais mulheres têm se lançado no mercado de trabalho e acontri-
buição da mulher na formação da renda familiar deixou de ser uma exceção, para
se tornar a regra. Assim, se o salário mínimo for estipulado como o valor necessá
rio para retirar uma fauúlia da pobreza, não seria necessário incorporar, na deter
minação de seu valor, o fato de que a renda familiar não é mais gerada exclusiva
mente a partir de um único posto de trabalho?

Salário mínimo único ou regionalizado?: Salário mínimo familiar ou per
capita? A resposta a essas questões envolve uma grande dose de análise técnica,
com base em uma pesquisa nacional de orçamentos familiares, que permita a de
terminação de linhas de pobreza e o estabelecimento de uma política de salário

minimo para o longo prazo. Pressupõe, também, que sejam tomadas decisões polí
ticas nada triviais, que poderão envolver mudanças no texto constitucional. Não
obstante, é uma discussão mais produtiva do que o confronto estéril de idéias que
vem sendo travado ao longo desta década.

4. A atual política de salário mínimo é realmente um problema para a
Previdência Social?

A resposta, simples e objetiva, é afirmativa. Seu principal efeito, no campo
das finanças públicas, se dá, indubitavelmente, sobre a Previdência Social. É rela
tivamente simples entender por que reajustes do salário mínimo tendem a ampliar
o déficit previdenciário.

Vejamos, inicialmente, o que ocorre do lado dos gastos com benefícios da
Previdência Social. Os dados mostram que cerca de 11,8 milhões de pessoas, em

dezembro de 1998, recebiam exatamente o piso de benefícios da Previdência Soci
al, que, por força de dispositivo constitucional, é igual ao salário tlÚnirno. Cerca de
metade desse contingente é formado por aposentados e pensionistas rurais. A mas
sa de benefícios paga aos aposentados e pensionistas que recebem um salário míni
mo equivale a 35% de todas as despesas com benefícios da Previdência Social.
Assim, quando se concede, por exemplo, um aumento de 40% ao salário minimo,

e supondo-se que só os benefícios que estão no piso sejam reajustados, as despesas
totais da Previdência Social crescem, automaticamente, 14%. Em um ano, isso
representaria um acréscimo de cerca de R$ 7 bilhões nos gastos.

Porém, se O salário mínimo aumenta, a arrecadação decorrente das contri
buições previdenciárias, que são baseadas na folha de pagamento das empresas,
também não aumentará? A resposta é afirmativa, mas é fácil perceber que o acrés
cimo de receita será bem menor do que O aumento das despesas. Senão, vejamos:



14% dos empregados do setor formal do mercado de trabalho, cerca de 2,9 milhões
de pessoas, dependem diretamente da política de salário mínimo'. Na hipótesç de

que houvesse um reajuste de 40% no salário DÚnimo em maio de 1999, a màssa
salarial adicional gerada ao longo dos doze meses seguintes seria algo em tomo de
R$ 2 bilhões. Dadas as atuais alíquotas das contribuições previdenciárias, a receita
arrecadada pela Previdência Social seria de apenas R$ 600 milhões.

Esse é um resultado previsível, porque o salário mínimo é numericamente
mais importante para a Previdência Social do que para o setor formal do mercado
de trabalho: há quase quatro inativos, na piso de benefícios, para cada trabalhador
ativo dependente do salário mínimo.

É aí que reside o grande paradoxo atual da política de salário mínimo. Vi
mos que seus objetivos são o combate à pobreza e a distribuiçãO de renda, e que se
espera, pelo menos teoricamente, que essas metas sejam alcançadas pela via da
regulação estatal do mercado de trabalho. Isto pressupõe que a maior parte dos
custos da eliDÚnação da pobreza seja costeada pelo setor privado. Porém, a realida
de brasileira é que os principais impactos distributivos da política de salário DÚni
mo estão concentr.ados nos benefícios previdenciários e assistenciais, cujos pisos
de remuneração estão constitucionalmente atrelados ao menor salário legal. Con
seqüentemente, o financiamento dos efeitos distributivos da política de salário
mínimo é, no Brasil, predominantemente público, quando deveria ser privado.

Os constituintes de 1986 tiveram o cuidado de ine1uir, no inciso IV do art.
7° da Constituição Federal, que é vedada a vinculação ao salário DÚnimo, para
qualquer fim. O objetivo era, justamente, impedir que toda a estrutura salarial fi
casse atrelada, pela via da regulamentação das profissões ou da negociação coletiva,
ao menor piso legal de salários, o que anularia os seus efeitos distributivos e pode
ria impedir reajustes maiores que a média do mercado. Não obstante, ratificaram a
vinculação do mínimo ao piso dos benefícios. Assim, foi criada uma situação em
que O rabo está balançando o cachorro, e não o contrário...

s. Quais são os efeitos da política de salário mínimo sobre estados e

municípios?
Outro efeito fiscal alegado pelo governo é o impacto nas folhas de paga

mento dos estados e municípios. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, relativos à distribuição de servidores públicos estatutários, mostram
que apenas 340 mil funcionários públicos recebem cerca de um salário mínimo,

4 Vimos também que 20% dos empregados infonnais são afetados pela política de salário mínimo.
Uma das razões para sua informalidade, no entanto, é precisamente o'fato de que não contribuem para
a Previdência Social, embora sejam, no futuro, candidatos a receberem uma renda mensal vitalícia de
1 salário mínimo, confonne dispõe o inciso V do art. 203 da Constituição Federal.



51 % dos quais concentrados na Região Nordeste. No caso dos servidores nordesti
nos que ganham o salário mínimo, sua massa de salários representa apenas ?,2%
do total. Mesmo que fossem computados, para a Região Nordeste, todos os empre
gados formais e informais da administração pública que ganham um salário mfni
mo, a participação total de estatutários e empregados na folha de pessoal não ultra
passaria 7%. Assim, os efeitos globais da política de salário mfnimo sobre os gas
tos com pessoal não parecem ser, à primeira vista, tão importantes, embora muni
cípios e estados específicos possam estar em situação mais grave.

Conclusões
Este artigo procurou demonstrar, de forma concisa, que é necessário substi

tuir o debate estéril que vem sendo travado, ao longo desta década, em torno do
valor do salário mínimo, por uma discussão séria e tecnicamente informada sobre
uma estratégia de longo prazo, que seja capaz de utilizar o menor salário legal
como instrumento efetivo de uma política de combate à pobreza.

As prinCipais indagações a serem respondidas, como precondição para o
desenho de uma política consensual para o salário minimo, envolvem a discussão'
de alguns dispositivos constitucionais que regem amatéria. Oprimeiro desses pontos
diz respeito à manutenção do salário mínimo nacionalmente unificado. Se a inten
ção é que o salário IlÚnimo seja utilizado como mecanismo de combate à pobreza,
é fundamental saber que a renda ITÚnima necessária para alçar uma fanu1ia acima
da linha de pobreza varia de região para região, o que sugere, pelo menos tecnica
mente, que uma política de salários mínimos regionais poderia ser mais efetiva.

O segundo ponto se relaciona com O mandamento constitucional de que o
salário mínimo seja capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador
e sua fanu1ia. O tamanho das fanu1ias varia, em principio, em função da renda, da
escolaridade e da região. Ademais, na realidade atual do mercado de trabalho, o
chefe de famflia corno único provedor é uma exceção. Tais fatos impõem uma
dificuldade de determinar se o salário mfnimo deve ser fixado para uma família ou
per capita, complementando-o com um novo desenho de salário-fanu1ia

Finalmente, a discussão sobre o salário mínimo não pode desconsiderar
seus efeitos fisc~is, especialmente sobre a Previdência Social, em função da
vinculação constitucional dos pisos dos benefícios previdenciários e assistenciais
ao piso legal de salários. Na realidade, os principais efeitos distributivos da política
de salário ITÚnimo são, atualmente, concentrados nas aposentadorias e pensões e,
conseqüentemente, financiados pelo setor público, quando deveriam ser privados.
É preciso repensar essa vinculação, na medida em que o acessório - no caso, a
Previdência Social- está limítando a atuação do salário mínimo sobre o principal,
que é o mercado de trabalho.
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