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Salto do mínimo atenua desigualdade 
e beneficia trabalhador de menor renda

De acordo com a pesquisa, trabalhadores domésticos tiveram até 30,8% de aumento na renda média

Jacqueline Aslan Souen: “A recuperação do mínimo contribuiu para a desconcentração da renda no mercado de trabalho”

Pesquisa analisa impactos da recuperação do salário ao longo de mandatos de Lula

palavra “desconcentração”, quando 
relacionada à renda na economia 
brasileira, soaria no mínimo im-

provável até bem pouco tempo. 
Pois é justamente a palavra 

mais usada pela pesquisadora Jacqueline As-
lan Souen, autora da dissertação de mestra-
do “A política do salário mínimo no governo 
Lula”, apresentada ao Instituto de Economia 
(IE), sob orientação do professor Anselmo 
Luis dos Santos, do Centro de Estudos Sin-
dicais e de Economia do Trabalho (Cesit/
Unicamp). Com o objetivo de analisar os im-
pactos da trajetória de recuperação do salário 
mínimo na renda do trabalho durante quase 
a totalidade dos dois mandatos de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2010) na Presidência da 
República, Jacqueline tabulou os microdados 
da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios), de 2004 e 2009, e concluiu 
que os trabalhadores com menor renda, so-
bretudo no Nordeste do país, foram os maio-
res beneficiados com a política de valorização 
do salário mínimo.

A base de dados de 2003 foi descartada 
devido a uma mudança metodológica da 
PNAD que tornou incompatível a análise 
comparativa com os dados de 2009, a última 
base disponível do período Lula. Não há base 
da PNAD referente ao ano de 2010, pois foi 
ano do Censo.

Os trabalhadores do Nordeste, com a 
menor renda média do país – abaixo de dois 
salários mínimos, em 2004 –, tiveram um 
crescimento real de seus rendimentos mé-
dios da ordem de 29,3%. Comparativamen-
te, no Sudeste, onde a renda média indivi-
dual equivalia praticamente ao dobro de um 
salário mínimo em 2004, a variação também 
foi positiva, no entanto chegou a pouco mais 
que a metade: 15,3%, mostrando diminuição 
da dispersão dos salários. O “coeficiente de 
Gini” – medida comumente utilizada para 
calcular a desigualdade de distribuição da 
renda do trabalho – também caiu no Brasil, 
ilustrando em uma curva descendente a mu-
dança desde 2004.

“Vários fatores colaboraram para o bom 
rendimento da renda média do trabalhador 
neste período, entre eles o crescimento eco-

nômico, a queda do desemprego, o aumen-
to do piso das categorias. Nesse contexto, 
a política de recuperação do salário mínimo 
contribuiu para a desconcentração da renda 
no mercado de trabalho”, observa Jacqueline.

A pesquisadora considera que o proces-
so de transformação política e da economia 
se deu a partir de 2004, com um governo 
mais afinado com as demandas sociais, e 
mais disposto às negociações. A retomada 
do crescimento da economia, inicialmente 
puxada pelo aumento das exportações, e que 
estimulou o reaquecimento da demanda in-
terna, foi realimentada, posteriormente, pe-
los estímulos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), além da queda de juros 
e ampliação do crédito ao consumidor.

Outro fator preponderante do período foi 
a adoção de um critério de reajuste do salá-
rio mínimo baseado na inflação de 12 meses 
mais a variação do PIB de dois anos anterio-
res. “Houve bastante pressão social e mobili-
zação dos trabalhadores para que finalmente 
se estabelecesse um critério de reajuste. O 
projeto foi para o Congresso em 2007 e pas-
sou a ser lei em 2011. As negociações deixa-
ram de ser pontuais, ampliando a segurança 
da política de valorização”, salienta.

Com dados do Ipeadata, considerando va-
lores reais de dezembro de 2010, entre 2002 
e 2010 o salário mínimo teve valorização real 
de aproximadamente 56%. Em 2002, segun-
do dados da pesquisa, a média anual do míni-
mo girou em torno de R$ 337,00. Em 2010, 
saltou para R$ 525,00. Entre 2004 e 2009, o 
país cresceu cerca de 4% ao ano, com inflação 
medida pelo INPC de cerca de 5% ao ano.

A trajetória de recuperação do salário co-
meçou já em 1995, com a estabilização mo-
netária promovida pelo governo do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso. Não houve, 
no entanto, redução da desigualdade de 
renda em função do tímido crescimento da 
economia, conforme os estudos de Jacqueli-
ne. “A comparação com o governo de FHC 
não é meu foco, mas se entre 2004 e 2009 
houve aumento de 18,7% na renda média do 
trabalhador, no período FHC houve redução 
de 16%”.

O salário mínimo foi instituído por Ge-
túlio Vargas e teve o primeiro valor fixado 
em 1940 por meio de decreto presidencial. 
O maior período de valorização abrangeu 
os anos que antecederam a ditadura militar. 

Entretanto, a partir de 1963, até 1993, in-
cluindo o período do chamado “milagre eco-
nômico brasileiro”, houve achatamento do 
piso mínimo. “Na fase de maior crescimen-
to do país, durante o governo militar, apesar 
do desempenho favorável da economia, a 
política de arrocho dos salários e do salário 
mínimo contribuiu para o aumento da de-
sigualdade na distribuição pessoal da renda 
do trabalho, bem como para a redução da 
participação dos salários na renda nacional”, 
ressalta a autora.

A pesquisa de Jacqueline avaliou a recu-
peração da renda média por faixa salarial, 
mas também por posição na ocupação. E, 
neste caso, também foram aqueles em situ-
ação mais precária os grandes beneficiados. 
É o caso, por exemplo, dos trabalhadores 
domésticos com e sem carteira assinada, 
que tiveram até 30,8% de aumento na ren-
da média. “Cheguei à conclusão de que os 
maiores aumentos dos rendimentos médios 
ocorreram nas menores faixas de renda e 
nas ‘piores’ ocupações. O objetivo era mos-
trar que os trabalhadores nas faixas de ren-
da muito atreladas ao salário mínimo e nas 
ocupações mais precárias foram os que mais 
se favoreceram”.

LIMITES
A valorização do salário mínimo como 

estratégia para reduzir a concentração da 

renda do trabalho tem seu limite bastan-
te claro, adverte a pesquisadora. Funciona 
e se mantém enquanto a economia cresce 
com aumento da produtividade e da renda 
per capita.

O Brasil ainda está muito longe de ter 
um salário mínimo com poder de compra 
que se equipare ao fato de a economia bra-
sileira ser tida como a sétima do mundo. 
Jacqueline comparou o mínimo brasileiro 
com outros 24 países da América Latina, 
e o Brasil ficou em 16º lugar. Na relação 
com outros 23 países da União Européia e 
Estados Unidos, ficou em 20º. “Faço essa 
análise para mostrar que, se nos países de-
senvolvidos a valorização do salário míni-
mo é importante, que dirá em países como 
o nosso. Trata-se de uma política pública 
fundamental no Brasil, imprescindível em 
uma economia como a nossa”.

palavra “desconcentração”, quando 
relacionada à renda na economia 
brasileira, soaria no mínimo im-

Fonte: Microdados da PNAD - IBGE.
Nota 1: Considerado valores reais corrigidos pelo deflator para rendimentos da PNAD (INPC-IPEADATA), referente ao mês de setembro de 2009 (mês de referência da PNAD).

Faixa de rendimento

Menos de 1 SM

1 SM a 1,25 SM

1,26 a 1,50 SM

Subtotal 1 a 1,50 SM

1,51 a 3 SM

3,01 a 5 SM

Acima de 5 SM

Total

Renda média e massa salarial dos ocupados de quinze anos e mais e taxa de variação,
conforme faixa de salário mínimo. Brasil, 2004 - 2009

Massa salarial
(Em R$)

2.661.322.582,69

5.040.059.759,22

2.227.362.990,75

7.267.422.749,97

13.742.803.748,57

11.254.121.968,06

30.038.286.959,45

64.963.961.008,74

2009

Renda média
(Em R$)

Massa salarial
(%)

Massa salarial
(Em R$)

4.082.241.220,00

8.854.952.128,00

4.709.705.039,00

13.564.657.167,00

21.280.433.073,00

14.492.288.404,00

33.130.893.097,00

86.550.512.961,00

Renda média 
(Em R$)

Renda média
(%)
36,4

38,4

35,4

36,8

38,8

41,3

30,0

-

Variação 2004/20092004 1

Fonte: IPEADATA. Elaboração própria.

Evolução do Coeficiente de Gini. Brasil, 2004 - 2009
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