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SalUrio minimo e PIB negativo 
RUBENS PENHA CYSNE 

A 
regra atual de reajuste do salario mi
nima real, que toma como base o 
crescimento do PIB de dois anos an
tes, dificilmente sera mantida ap6s 

2019. Ou mesmo ap6s o reajuste de 2018, caso 
o crescimento do PIB em 2017 seja significati
vo. Isto por dois motivos. · 

Primeiro, porque ao longo do tempo tal re
gra tern sido usada apenas quando o PIB real 
se eleva, e nao quando ele cai. Quando o cres
cimento do PIB e ·negativo, tern -se trabalhado 
como se o PIB real tivesse se mantido o mes
mo. Isto, evidentemente, faz o salario minima 
real crescer acima da varia<;:ao real do PIB, e 
nao no mesmo montante. 

Em 2015 e 2016, por exemplo, o PIB teve 
crescimento iiegativo, respectivamente, de 
3,8% e 3,6%. Como o artigo 7 da Constitui<;:ao 
na pratica estipula rigidez do poder aquisiti
vo do salario minima, o valor negativo de 
3,8% nao foi utilizado para 0 reajuste de 2017. 
Eo valor de -3,6% tambem nao sera usado pa
ra o reajuste do minima de 2018. 

Segundo, politicas salariais baseadas no cres
cimento do PIB costumam ser macroeconomi
camente menos defensaveis do que aquelas ba
seadas no PIB per capita. 

Para entendereste ponto suponha, ilustrati
vamente, que urn unico individuo habita uma 
ilha e possui .umaiirma. que o emp.rega .e que 
apenas colhe uma ma<;:a por periodo de tem
po. Neste caso, o PIB da ilha, bern como o sala
rio do individuo e seu consumo, sera tambem 
igual a uma ma<;:a. 

Imagine agora que urn segundo individuo 
passa a habitar esta ilha, colhendo uma segun
da ma<;:a. 0 PIB da ilha passa a ser igual a duas 
ma<;:a uma varia<;:ao de cern por cento. Mas e 
impossiv l..q_ue o salario de ambos se eleve tam
bern em cempQr cento. De fato, isto exigiria urn 
total de quatro rna as ( duas por habitante ). Mas 
ba apenas duas ma<;:as disponiveis. 

A consist€mcia macroeconomica se restabele
ce se o aumento salarial for calculado descon
tando-se do aumento do PIB (de 100%) o cresci
mento populacional (tambem de 100%). 

0 reajuste do salario minima real pelo PIB de
fasado iniciou-se em 2007. Entre 2007. e 2018, 
sua varia<;:ao total tera sido de 33,3%. Se a regra 
em vigor tivesse utilizado sempre o crescimento 
do PIB per capita, ao inves do PIB, a var'a<;:ao te
ria sido de 19,6%. 

Se tivesse descontado tambem os epis6dios 
de crescimento negativ:o do PIB,' a varia<;:ao seria 
de apenas 10,6%. Superior, ainda, ao reajuste 

A consistencia macroeconomica 
se restabelece se o aumento salarial 

for calculado descontando-se do 
aumento do Produto Intemo Bruto 

o crescimento populacional 

com base apenas na infla<;:ao, defendido por al
guns, que teria implicado varia<;:ao do poder 
aquisitivo do minima pr6xima a zero. 

A escolha do valor do salario minima e da sua 
regra de reajuste e prerrogativa da sociedade. 
Como no Brasil o salario minima e pan1metro 
de reajuste tambem de beneffcios previdencia
rios e seguridade, e pertinente avaliar, em ter
mos relativos, o impacto da regra de 2007 sobre 
as contas do governo. 

Temos no pais algo em torno de 4,56 milhoes 
de beneficiarios do Loas, 18,5 milhoes de apo
sentados do INSS que recebem urn salario mini-
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mo, e 21,5 milhoes de beneficiarios do abono 
salarial. Tratam-se, todos, de pagamentos dire
tamente reajustados pelo minima. 

Fazendo-se as contas anualizadas, conclui
se que o reajuste pelo crescimento do PIB per 
capita, ao inves do PIB, implicaria, em moeda 
de hoje, apenas no or<;:amento da Uniao de 
2018, uma redu<;:ao bruta de gastos da ordem 
de R$ 30,5 bilhoes. E que a utiliza<;:ao do PIB 
per capita, mas incluindo tambem os descon
tos em fun<;:ao dos epis6dios de queda do PIB, 
implicaria redu<;:ao ainda maior, algo em tar
no de R$ 50,5 bilhoes. 

A discussao a partir de 2018 ou 2019 devera se 
dividir entre os fiscalistas, que preferem reajuste 
do valor nominal do minima apenas com base 
na infla<;:ao, e,aqueles que defenderao reajuste 
com base naci apenas na infla<;:ao, mas tambem 
no crescimento do PIB per capita. • 
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