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MACROECONOMIA

No Brasil, desde 2008, o salário mí-

nimo tem sido reajustado em fun-

ção da variação do INPC no ano 

anterior e do crescimento anual do 

PIB real ocorrida dois anos antes. 

Inicialmente, isto se deu em fun-

ção de negociação, ocorrida ainda 

em 2006, entre governo e centrais 

sindicais. A partir de 2011, a regra 

tem sido usada por força das Leis 

12.382/2011 e 13.152/2015. Esta 

última lei prevê vigência da regra 

até 2019.

Um primeiro ponto a observar 

nessa regra de reajuste diz respei-

to ao uso do crescimento do PIB 

como variável de correção do sa-

lário mínimo. Alguns sugerem, 

alternativamente, a correção por 

aumentos de produtividade (como 

ocorreu no Brasil por muitos anos, 

após 1965). Outros, pela variação 

do PIB per capita.

Segundo ponto, como a Cons-

tituição estipula (em seu artigo 7) 

que os reajustes do mínimo devem 

se dar de forma a manter o seu po-

der aquisitivo, a segunda das par-

celas de correção, que incorpora o 

crescimento do PIB, tem-se aplicado 

apenas quando o PIB aumenta, mas 

não quando o PIB diminui.

Essa segunda observação é par-

ticularmente importante quando se 

considera o reajuste do mínimo de 

2017 e aquele a ocorrer em 2018, 

tendo em vista o crescimento real 

significativamente negativo do PIB 

em 2015 (-3,8%) e 2016 (-3,6%).2

Um referencial teórico bastante 

simplificado para analisar indexa-

ção salarial ao PIB pode ser visua-

lizado da seguinte forma. Primeiro, 

assume-se que a produção da eco-

nomia possa se expressar através 

da função de produção agregada 

Y = F (K,N,A), com retornos cons-

tantes de escala em K e N e firmas 

operando sob condições de perfei-

ta competição. Nesta função, Y re-

presenta o produto, K o capital, N 

a mão de obra e A a produtividade. 

A acumulação de capital, como de 

hábito, é dada pelo excesso do PIB 

sobre o consumo.

Nessa economia simplificada os 

salários são todos iguais, determi-

nados pela produtividade marginal 

da mão de obra (isso implica que 

não estamos modelando o salário 
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mínimo, mas sim o nível geral de 

salários da economia). Assumamos 

que a mão de obra, o produto, o 

capital e o consumo cresçam a ta-

xas constantes (caminho de cresci-

mento balanceado).

Uzawa (1961) nos ensina que, nes-

te caso: a) essas taxas são iguais e; b) 

a função de produção pode ser escrita 

sob a forma Y = F (K, AN), com re-

tornos constantes nos dois argumen-

tos (K e AN). Pode-se facilmente mos-

trar que, no caminho de crescimento 

balanceado dessa economia, o PIB 

crescerá pela soma do crescimento da 

produtividade (dlog A/dt) com o cres-

cimento da mão de obra (dlogN/dt). 

E que a taxa de crescimento dos salá-

rios nesse caso pode ser determinada, 

indistintamente, seja pelo crescimen-

to da produtividade ou pelo cresci-

mento do PIB per capita. Isso porque, 

nesse tipo de modelagem, essas duas 

variáveis coincidem ao longo do cres-

cimento balanceado.

Ainda que não se aplique dire-

tamente ao salário mínimo, o mo-

delo em questão traz uma impor-

tante mensagem: o crescimento do 

PIB não é um bom indexador para 

salários reais. Deve-se pelo menos 

descontar do mesmo a taxa de cres-

cimento demográfico.

Didaticamente, o motivo fica 

mais claro quando se toma o caso 

degenerado da função de produção 

anterior, no qual a participação do 

capital na renda é igual a zero e o 

PIB é dado por Y = N.

Nesse caso, se a população do-

bra, o PIB dobra. Mas, uma vez es-

tabelecida a unidade salarial como 

sendo igual à unidade de Y divi-

dida pela unidade de N, o salário 

real é sempre igual a 1. O reajuste 

consistente do salário real no caso 

em questão é igual a zero, núme-

ro dado não pela taxa de aumento 

do PIB (que é igual a 100%), mas 

sim por esta descontada da taxa de 

crescimento demográfico (também 

igual a 100%).

O gráfico apresenta três evolu-

ções distintas do salário mínimo real 

entre 2007 e 2018.3, 4

Na primeira, que usa a regra atu-

al, dada pela aplicação das leis ante-

riormente citadas, o salário mínimo 
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real passa de 1 a 1,333. Correspon-

de à linha superior no gráfico. Da-

remos a este caso a denominação de 

“caso 1”.

A segunda evolução do mínimo 

real, na linha intermediária (caso 

2), usa a regra atual do salário mí-

nimo (portanto não implicando re-

duções quando o PIB cai), porém 

com base nas variações defasadas 

do PIB per capita, ao invés do PIB. 

A elevação do mínimo entre 2007 

e 2018 é agora de 19,6%, ao invés 

de 33,3%, como no caso anterior.

Finalmente, a última evolução, 

traduzida pela linha inferior no grá-

fico, continua usando as variações 

defasadas do PIB per capita mas, 

ao contrário da regra atual, permite 

que o valor real do salário mínimo 

caia quando o crescimento do PIB 

é negativo. Nesse caso, o aumen-

to entre 2007 e 2018 é de apenas 

10,6% (caso 3).

Trabalhemos daqui para frente 

sempre em reais de poder aquisitivo 

de janeiro de 2017, portanto igno-

rando a correção do mínimo pelo 

INPC a se dar entre 2017 e 2018.

Com isso podemos visualizar, 

quando se considera a atual regra 

de correção,  o valor nominal atual 

do salário mínimo, de R$ 937, como 

o valor do salário mínimo de 2018, 

(tendo em vista que pela regra em 

curso a correção adicional pela va-

riação do PIB real será igual a zero 
5). O valor corresponde àquele dado 

pela evolução descrita pela curva su-

perior no gráfico, com variação real 

de 33,3% entre 2007 e 2018.

O caso 2 (curva intermediária), 

por sua vez, leva a um salário mí-

nimo nominal em 2018 (em reais 

de 2017) em torno de R$ 840,7  

(= R$ 937*1,196/1,333), uma dife-

rença de R$ 96,30. O caso 3, por sua 

vez, leva a um salário mínimo em 2018 

(ainda em reais de 2017) da ordem 

de R$ 777,44 (= 937*1,106/1,333), 

uma diferença de R$ 159,56.

O caso 2 (curva intermediária), 

por sua vez, leva a um salário mí-

nimo nominal em 2018 (em reais 

de 2017) em torno de R$ 840,7  

(= R$ 937*1,196/1,333), uma dife-

rença de R$ 96,30. O caso 3, por sua 

vez, leva a um salário mínimo em 2018 

(ainda em reais de 2017) da ordem 

de R$ 777,44 (= 937*1,106/1,333), 

uma diferença de R$ 159,56.6

O número de beneficiários do 

LOAS, da Previdência e do abono, 

ao início de 2017, girou em torno 

de, respectivamente, 4,56 milhões, 

18,5 milhões e 21,5 milhões.

Multiplicando-se o custo anual 

no caso de pensões, aposentadorias 

e pensionistas pelos respectivos nú-

meros de beneficiários nessas três 

categorias e, posteriormente, so-

mando-se os resultados, chega-se ao 

custo anual para o governo de seguir 

a regra atual, relativamente às regras 

associadas aos casos 2 e 3.

Os números indicam custos 

anuais para as contas públicas em 

2018 (porém em reais de poder 

aquisitivo de 2017) da ordem de 

R$ 30,5 bilhões no caso 2 (ao não 

descontar no reajuste, desde 2007, 

o crescimento populacional) e de 

R$ 50,5 bilhões no caso 3 (ao não 

descontar no reajuste, desde 2007, 

o crescimento populacional e as 

quedas do PIB real). 

Referências

1Agradeço a Layla Mendes e Luiz Peixoto Jr. 
pela assistência com os dados.

2No período considerado, o PIB teve crescimen-
to negativo também em 2009 (-0,33%).

3De forma a reproduzir os ajustes efetivamente 
feitos a partir de 2008 pela atual regra de re-
ajuste do mínimo, usamos, até 2013, as taxas 
antigas de crescimento do PIB. A partir de 2014 
foram usadas as novas taxas, recentemente re-
calculadas e providas pelo IBGE.

4O cálculo do salário mínimo real ano de 2018 
é possível porque ele é reajustado com base 
no crescimento do PIB em 2016, já conhecido. 
Como o PIB caiu em 2016, pela regra do gover-
no o salário mínimo real manterá o seu poder 
de compra no reajuste de 2017 para 2018.

5A correção adicional se dará pela variação do 
PIB real em 2016, que foi negativa.

6O procedimento de multiplicação por 12 e por 
13 é usado por Abi-Ramia (2016).
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