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D esdc a publicação da Lei 4. 725, de 13 de 
julho de 1965, os reajustes salariais no 

Brasil são regulados por dispositivos legais. No 
mundo moderno, cm que os salários costumam 
determinar-se por livre negociação entre patrões 
e empregados, comportamo-nos como seres cx
traterrcstrcs. É interessante analisar o que nos 
levou a essa anomalia, q·ue infelizmente criou 
profundas raízes cm nossa cultura econômica. 

A idéia de que o Brasil precisava de uma 
política salarial é típica do intervencionismo 
varguista. Vargas tentou resolver o problema 
pela adoção de uma legislação trabalhista e 
sindical inspirada no modelo fascis ta da Carta 
dei Larnro. E trazendo ao país o instituto do 
salário mínimo. fixado cm 240 mil-réis mensais, 
cm 1940. e posteriormente revisto para 1.200 
cruzeiros mensais, em 1951 , e 2.400 cruz.eiros 
mensais, em 1954. Pelo menos o primeiro desses 
reajustes foi explicado como compensação pela 
inflação. Já o segundo, que pretendia melhorar 
substancialmente o rendimento da mão-de-obra 
mio qualificada, funcionou como catapulta da 
inflação. 

Nos dez anos seguintes ao suicídio de Var
gas, o Brasil conheceu as complicações da espi
ral preços-salários. Subiam os salários para 
compensar os aumentos passados de preços. e 
logo a seguir subiam os preços pelo repasse dos 
maiores custos da mão-de-obra. Os reajustes 
dos preços eram decididos, descentralizadamen
tc, por todo o sistema produtivo. O governo 
decretava os reajustes do salário mínimo. e as 
ncgocinçÕc'S entre patrões e empregados, tutela
das pela Justiça do Trabalho, regulavam os 
demais reajustes. 

Por volta de 1964. estabelecera-se, no Brasil , 
um sistema informal de indexação dos salários. 
A grande maioria dos economistas do trabalho 
respellados na época, admitia. como norma de 
justiça social, que os salários nominais devessem 
ser reajustados periodicamente, na proporção 
dos aumentos verificados nos índices do custo 
de vida apurados pelo Ministério do Trabalho. 
Pelo prestigio dessa opinião, a norma em causa 
passou a ser seguida na maioria das decisões da 
Justiça do Trabalho. E, com isso, institucionali
zava-se a espiral preços-salários. 

O Programa de Ação Econômica do gover
no Castcllo Branco (Paeg) apresentou uma fór
mula aparentemente engenhosa para romper a 
inércia inflacionária. O ponto de partida era a 
observação de que, numa economia inflacioná
ria, os salários reais oscilam entre picos e vales, 
pelo fato de os reajustes nominais serem descon
tínuos, enquanto os preços sobem continua
mente. Logo após cada reajuste, o salário real 
salta para um pico. daí caindo gradativamente 
até chegar a um vale no mês anterior ao reajuste 
seguint~. O que realmente interessa ao trabalha
dor nem é o pico nem o vale, mas o salário real 
médio. A indexação, isto é, a correção do salário 
nominal pela inflação registrada desde o último 
reajustamento, simplesmente recompõe o pico 
prévio. Isto posto, o salário real médio aumenta 
ou diminui conforme a taxa de inflação decline 
ou suba. 

A fórmula de reajuste salarial do Paeg pro
curava preservar o salário real médio dos traba
lhadores. tendo em vista as perspectivas de in
fla,Jo cadente, e incorporando-lhes os ganhos 
de produtividade. Para isso, o novo salário, 
fixado por 12 meses, era calculado de modo a 
ser igual ao salário real médio verificado nos 24 
meses ante riores ao reajuste, mais um cocficien
te de aumento de produtividade, acrescido de 
metade da taxa de inílaçào projetada para os 12 
meses seguintes. Essa fórmula foi implantada 
pela Lei 4. 725165 e pelo Decreto-lei 15/66, mo
dificado pelo Decreto-lei 17 /66. Nos seus ter
mos. os salários nem eram reajustados pela 
inflação passada nem pela prevista para futuro, 
ma pela média das duas, aproximadamente. 

A fórmula cm questão contribuiu decisiva
mente para a queda da inflação, de 90% ao ano, 
em 196-l. para 25% ao ano. cm 1967. Mas não 
conseguiu evitar a queda do rendimento real dos 
trabalhadores: entre 1964 e 1967 o salário real 
médio na indústria de transformação caiu 25%. 
A causa formal foi a subestimativa da inflação 
futura. projetada em 25% ao ano para 1965 
(contra 45% efetivos), 10% ao ano para 1966 
(contm 40% efetivos) e 15% ao ano para 1967 
(contra 25% efetivos). A causa substantiva foi 
outra. No governo João Goulart, os salários 
reais haviam sido artificialmente inflados pela 
valoriLaçào real da taxa de càmbio e pelas 
defasagcns nos reajustes de aluguéis e tarifas de 
serviços de utilidade pública. Ao resolver elimi-
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nar essas distorções pelo processo de inflação 
corretiva, o governo Castello Branco tornou 
inevitável a queda dos salários reais. Com inde
xação plena dos salários nominais, ela teria 
ocorrido via aceleração da taxa de inflação, 
como acontecera no breve governo Jànio Qua
dros. O que a fórmula do Pacg permitiu foi 
compatibilizar as altas corretivas do câmbio, 
dos aluguéis e das tarifas dos serviços de utilida
de pública. com a queda gradual da inflação. 

Apesar dos serviços que prestou à causa da 
estabilização, a fórmula salarial do Pacg carre
gava o virus da autodestruição. Primeiro, por
que ela partia de uma filosofia intervencionista 
que admitia que o governo pudesse, ao mesmo 
tempo, controlar salários nominais e reais, pelo 
menos dentro de certos limites. Esse era um 
corolário do pensamento econômico da época, 
que não entendia que os chamados reajustes 
corretivos de preços acarretam a queda dos 
salários reais Segundo, porque envolvia uma 
aposta <lo g<wcrno quanto à inflação futura, 
sujeita ~ desmentido empírico. Terceiro, porque 
se tratava de uma ilha de desindexação num 
oceano de indexação. Com efeito. ao mesmo 
tempo cm que impedia que os salários se reajus
tassem na proporção dos aumentos do custo de 
vida, o governo Castello Branco regulava a 
correção monetária dos aluguéis, prestações da 
casa própria, ativos financeiros, impostos, tari
fas de serviços de utilidade pública, etc. Nenhum 
economista oficial chamou a atenção para o 
fato de que a mesma lógica da fórmula salarial 
do Pacg deveria aplicar-se ao reajuste de alu
guéis e das tarifas de serviços de utilidade públi
ca, entre outros. O fato, porém, é que a política 
de dois pesos, duas medidas não podia ser 
sustentada por muito tempo. 

Assim, sob a pressão da opinião pública, o 
governo foi levado a corrigir a fórmula do Pacg 
de modo a compensar, em cada reajuste, o erro 
de projeção da inflação cometido no cálculo do 
reajuste anterior. A correção iniciou-se em 1968, 
no governo Costa e Silva, e completou-se no 
primeiro ano do governo Geisel, pela Lei 6.147, 
de 29 de novembro de 1974. Ocorre que, intro
duzida tal correç:io, a fórmula passou, na práti
ca. a reajustar salários pela inflação acumula- , 
da nos 12 últimos meses, mais o acréscimo 
de produtividade. Ou seja, o mecanismo 
inicialmente concebido para desindexar 
salários passou a indexá-los plena
mente pela inflação passada. Isto 
posto, como o primeiro choque 
do petróleo exigiu nova onda 
de altas corretivas de preços, 
a inflação saltou do pata
mar anual de 20% para o 
de 40%, ai ficando até 
o final de 1978. 
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va qualquer margem de negociação nos dissí
dios e acordos coletivos. No regime da Lei 
6. 147, se o fator de reajuste salarial cm determi
nado mês fosse 1,38, todos os salários com 
data-base naquele mês seriam reajustados cm 
38%, nem um ponto a mais ou a menos. Isso, 
além de antidemocrát100, enfraquecia substan
cialmente o movimento sindical. Com a abertu
ra politica iniciada no governo Figueiredo, co
meçaram a surgir as pressões para a mudança 
da lei salarial, abrindo-se espaço para a livre 
negociação entre as partes. Era a grande chance 
para acabar com as fórmulas salariais, deixando 
que a remuncraç-Jo do trabalho se determinasse 
por livre negociação, como se faz cm todo o 
mundo civilizado. E era o momento em que o 
Brasil precisava livrar-se dos esquemas rígidos 
de indexação, tendo cm vista as duas crises 
internacionais que então se desenhavam, o se
gundo choque do petróleo e a escalada dos juros 
cm dólares. 

Infelizmente, o governo deixou-se seduzir 
pelo canto da sereia do populismo, promulgan
do, em outubro de 1979, a mais demagógica lei 
salarial que conseguiu imaginar. A indexação 
passou a determinar o piso dos reajustes, acima 
do qual se adicionava um percentual livremente 
negociado de aumento de produtividade. O in
tervalo dos reajustes foi encurtado de 12 para 
seis meses. Mais ainda, instituiu-se a superinde
xação: os rendimentos do trabalho até três salá
rios mínimos eram reajustados por 110% da 
inflação passada, e só quem ganhasse mais de 
11,5 salários mínimos poderia receber reajustes 
inferiores ao aumento do custo de vida nos seis 
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meses precedentes. A alegria dos assalariados 
durou pouco, pois a inílaçào rapidamente sal
tou de 45% ao ano para 45% ao semestre 
(110% ao ano). anulando o suposto beneficio 
da semestralidade dos aumentos. Em 1981 , o 
governo recuou na fórmula da superindcxaçào, 
mas não conseguiu livra r-se da semestralidade. 
Por isso, a política de austeridade monetária 
então implantada provocou muita rcccs:;âo com 
parcos dividendos antiinílacionários. Em 198}, 
diante da crise da dívida externa, o governo foi 
obrigado a frear ainda mais bruscamente a 
economia e a decretar uma maxidesvalorizaçiio 
cambial de 30%. O IÀ"Creto-lei 2.045, elaborado 
de acordo com o Fundo Monetário Internacio
nal (FM 1), tentou limitar a corrcç.io dos salários 
cm 80% da inílação passada, mas foi rejeitado 
pelo Congresso. Em troca, o governo con1<.;:uiu 
aprovar o IÀ"Creto-lci 2.065, que mantinha a 
indexação integral para os rendimentos do tra
balho de até três salários mínimos, mas que 
comprimia severamente os salários da classe 
média. Os trabalhadores sofreram pesadas per
das. não tanto por essas mudanças na legisla
ção, mas principalmente porque a inflação subiu 
para a faixa de 200% a 250% ao ano, ai 
permanecendo até o final de 1985. 

Dt.'Sdc 1986 os salários foram desindexados e 
reindexados inúmeras vezes pelos choques hete
rodoxos e pelos seus fracassos. Os formuladores 
do Plano Cruzado imaginaram um esquema 
bastante hábil para desindexar os salários: con
vertê-los de cruzeiros em cruzados pela média de 
seus valores reais nos últimos seis meses. Infeliz
mente, na redação do Decreto-lei 2.284, admiti
ram-se duas concessões ao populismo: a) um 
abono de 8% para os salários cm geral e de 15% 
para o salário mínimo; b) um reajuste sob a 
forma de gatilho que dispararia cada vez que a 
inflação acumulasse 20 pontos de percentagem. 
O abono desequilibrou o plano desde o seu 
nascimento, e o gatilho, quando começou a 

disparar, transformou-se cm mctralhadpra, 
sepultando a primeira reforma monetária 

da década de 80. O Plano Bresscr tentou 
amarrar os salários a uma estranha 
unidade de conta, a URP, e fracassou 

ainda mais depressa do que o 
Plano Cruzado. Pior 

ainda foi o Pia-

TERÇA-FEIRA. 6 DE JUNHO DE 1995 • 15 

no Verão, implantado no início do ano eleitoral 
de 1989. e que após brevíssimo sucesso descam
bou na mais violenta inflação de que se tem 
noticia cm nossa história. Na saida do plano, os 
salários passaram a ser indexados mensalmente. 

Igualmente frustrados fo ram os Planos Col
lor I e II, o primeiro de violência inaudita com o 
seqüestro e confisco de 75% dos ativos financei
ros em poder do público. No final do governo 
Collor, os salários passaram a ser indexados 
quadrimestralmentc, numa rendição das autori
dades à cultura inflacionária. Itamar Franco, 
numa primeira etapa, deixou a inflação acele
rar-se ainda mais, tentando compensar os assa
lariados com antecipaçÕc"S mensais de 60% dos 
aumentos de custo de vida aos reajustes plenos 
quadrimestrais. Finalmente, entre março e ju
nho de 1994, os salários foram convertidos em 
URV, tornando-se indexados diariamente. co
mo tudo o mais. 

O que a experiência de 30 anos de indexação 
demonstra é que as leis salariais pouco afetaram 
o rendimento real dos trabalhadores. pratica
mente só tendo impacto sobre a taxa de infla
ç;io. A idéia de que essas kis protegem os 
assalariados. sobretudo os filiados a sindicatos 
mais fracos, resulta de um sofisma de agregação. 
A indexação realmente protegeria uma catego
ria de trabalhadores, desde que nenhuma outra 
categoria desfrutasse de igual privilégio. Mas, 
no momento em que ela se estende a todas as 
categorias. as vantagens se anulam, num jogo de 
soma zero. 

Tccnic,nrente n~" hJ via por que manter 
qualquer resíduo de indexação salarial após a 
introdução do real em I' de julho de 1994. O 
repasse. por um ano, dos aumentos do IPC-r nas 
datas-base. fo i simples conccss:io à cultura infla
cionária. destinada a facilitar a aprovação da 
reforma monetária pelo Congresso. num mo
mento em que as pesquisas eleitorais ainda 
apontavam o favoritismo de Luis Inácio da Silva 
para as eleições presidenciais. Esticando o prazo 
de indexação salarial para 12 Tlll'SCS. o Brasil 
conseguiu baixar a taxa anual de inílaç-Jo para 
cerca de 30%, resultado que não se conseguia 
desde o início da dl-cada de 70. Mas. se realmen
te pretendemos nos transformar num pais mone
tariamente civilizado, isso ainda é pouco. 

Nos termos da legislação cm vigor, o repasse 
do IPC-r acaba cm 30 de junho próximo, e não 
há razão para prorrogá-lo por mais tempo. 
Cabe apenas esclarL'CCr, como regra de isono
mia, que a parcela acumulada da data-base de 
cada categoria até 30 de junho de 1995 será 
repassada na próxima data-base. Propostas de 
uma regra de traosição, para habituar patrÕc'S e 
empregados à livre negociação. ou para protc-_ 
gcr os trabalhadores de menor poder aquisitivo 
são meras reverências à tradiç-Jo inflacionária. 
O repasse do IPC-r já foi uma regra de transição 
e já está mais do que provado que o único 
instrumento eficaz para proteger os sa lários 
reais é a estabilidade dos preços. É claro que, na 
prática, nem patrões, nem empregados, nem a 
Justiça do Trabalho dispcnsarJo o IPC-r ou 
algum outro índice de preços como elemento de 
referência para os reajustes salariais. Só que o 
peso desse elemento de referéncia deve ser deter
minado pelas partes. e não pelo governo. 

É ingenuidade pensar que um país com tanta 
memória inflacionária quanto o Brasil possa 
proibir toda e qualquer cláusula de indexação, 
como fez o governo Vargas quando proibiu a 
cláusula-ouro pelo 0.."Creto 23.501, de 27 de 
novembro de 1933. Cláusulas desse tipo podem 
ser indispensáveis para viabiliz-Jr cont ra tos a 
longo prazo, tanto aqui quanto cm qualquer 
país do Primeiro Mundo. O que o governo pode 
e deve é proibir tais cláusulas em contratos 
passíveis de rcpactuação a cada ano, como os 
contratos salariais. E. sobretudo, deixar que o 
mercado escolha livremente essas cláusulas, ao 
invés de regulamentá-las. 

O maior defeito da indexação formal é cons
tituir-se cm obstáculo à mudança dos preços 
relativos. No caso atual do Brasil. há uma 
relação que talvez precise ser corrigida. a relação 
câmbio/salários. Desde julho de 1994, enquanto 
os salários eram corrigidos pelo IPC-r, o dólar 
caiu cerca de 10%. Nada indica que a rela,Jo 
câmbio/salários deva retroceder à estaca zero do 
Plano Real. Mas os sucessivos déficits comer
ciais registrados desde novembro do ano passa
do colocam em xeque a afirmação das autorida
des de que a atual banda cambial deva durar 
muito, muito tempo. E aí vale lembrar a expe
riência de 1983: não há mistura inflacionária 
mais explosiva do que a desvalorização cambial 
com salários indexados. 


