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Política de valorização do salário mínimo: que valorização?
Pedro Fernando Nery 1

1. Introdução: valor do salário mínimo de 2016 a 2019 pelas regras da MP
672/2015
A política de valorização do salário mínimo constante da MP 672/2015 replica as regras
da Lei 12.382, de 25 de fevereiro de 2011. Os reajustes para o período 2016-2019 terão a
mesma fórmula que tiveram os reajustes do período 2012-2015: para cada ano, o salário
mínimo será reajustado pela inflação do ano anterior e pelo crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de dois anos antes 2.
O índice de inflação usado para a preservação do poder aquisitivo do mínimo continua
sendo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), cabendo ao componente do
crescimento do PIB a parcela de ganho real da fórmula.
Embora a política de valorização do salário mínimo tenha concedido grande aumento
real no período 2011-2015 3, a mesma política não deve conceder aumentos reais importantes
nos próximos anos, por conta do arrefecimento da economia, já que existe a defasagem em
relação ao crescimento do PIB 4. Assim, o valor do salário mínimo dos anos de 2016 e 2017 não
contaria com aumento real devido à estagnação do PIB em 2014 e à provável retração de
2015.
No entanto, a variação negativa do PIB não é incorporada no valor do salário mínimo.
A MP 672/2015 prevê o uso do PIB “a título de aumento real”. Assim, em caso de recessão, o
menor valor aplicado seria zero, e o salário mínimo seria reajustado somente pela inflação
observada no ano anterior.
Estimamos o valor do salário mínimo para o período 2016-2019, de acordo com a
política de valorização do salário mínimo da MP 672/2015. Usamos as expectativas do Sistema
de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil para os valores estimados do
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crescimento do PIB (2015-2017) e da inflação (2015-2018) 5. O resultado é apresentado no
Gráfico 1 e na Tabela 1, abaixo.
Gráfico 1 – Salário mínimo: valor de 2015 e estimativa para 2016-2019 pela regra da
MP 672/2015
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Fonte: Elaboração própria, com base no Sistema de Expectativas do Banco Central (30
de abril de 2015).
Tabela 1 – Valor estimado do salário mínimo para 2016-2018 pela regra da MP 672/2015

2016
2017
2018
2019

Aumento nominal
(inflação do ano
anterior)

Aumento real
(crescimento do PIB do
penúltimo ano)

Aumento
total

Valor

8,13%
5,47%
5,27%
5,13%

0,10%
0 (-1,11%)
1,06%
2,05%

8,23%
5,47%
6,33%
7,18%

R$ 852,85
R$ 899,50
R$ 956,44
R$ 1.025,11

Fonte: Elaboração própria, com base no Sistema de Expectativas do Banco Central (30 de abril
de 2015).

Estimamos que, pela manutenção da regra, o salário mínimo passaria a marca de R$
1.000 em 2019, mas teria um aumento real de apenas 1,16% no período 2016-2018, por conta
da estagnação do PIB em 2014, da retração em 2015, e do crescimento modesto esperado
para 2016. Este valor corresponderia a um aumento real médio de apenas de 0,4% ao ano. A
decomposição entre aumento nominal e real é apresentada no Gráfico 2.
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Disponível em https://www.bcb.gov.br/?FOCUSERIES. Informações de 30 de abril de 2015.
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Gráfico 2 – Decomposição do aumento nominal e real estimado do salário mínimo para 2016-2018 pela
regra da MP 672/2015
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Fonte: Elaboração própria, com base no Sistema de Expectativas do Banco Central (30 de abril de 2015).

Cabe ressaltar que as estimativas para os últimos anos da série tendem a ser bem
menos precisas do que as do início da série. Enquanto o valor estimado para 2016, por
exemplo, é baseado no crescimento do PIB em 2014 (um valor já conhecido) e na estimativa
do INPC de 2015 (que pode ser estimada com razoável confiança), o valor estimado para 2019
é baseado na expectativa de crescimento do PIB em 2017 e na expectativa do INPC para 2018.
Dessa forma, a virtual ausência de ganho real no salário mínimo dos anos de 2016 e
2017 é, por ora, algo mais concreto do que a valorização real de 1,06% e 2,05% para 2018 e
2019.
2. Por que os gastos do governo federal aumentam com o aumento do salário
mínimo?
Teoricamente, o salário mínimo não deveria afetar significativamente as contas de um
governo central. Por ser uma variável do mercado de trabalho, ele impactaria apenas o salário
de empregados do governo federal que recebem esse valor (um baixo contingente) e aqueles
serviços e obras contratados que são intensivos em mão de obra de baixa produtividade.
Entretanto, o governo federal incorre em aumentos substanciais nos seus gastos quando se
eleva o salário mínimo devido i) à vinculação constitucional do salário mínimo e; ii) à
ampliação da faixa de elegibilidade de benefícios sociais (prevista também, em parte, na
Constituição).
Vinculação
A Constituição Federal prevê a vinculação do salário mínimo na Previdência Social e na
Assistência Social. Assim, no Brasil, o salário mínimo não apenas é o menor salário do mercado
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de trabalho, mas também serve como piso para os benefícios da Previdência (aposentadorias,
pensões e auxílios, conforme o art. 201, § 2º 6), abono salarial e para o Benefício de Prestação
Continuada (BPC, conforme o art. 203, V 7) ― muito embora oóprio
pr dispositivo da
Constituição que institui o salário mínimo vede expressamente a sua vinculação para qualquer
fim (art. 7º, IV).
Quase dois terços dos benefícios da Previdência Social possuem o valor de um salário
mínimo, totalizando mais de 17 milhões de benefícios 8, ao custo de cerca de R$ 180 bilhões
em 2015. Destaca-se ainda o contingente de 9 milhões de beneficiários da clientela rural, cuja
aposentadoria também tem vinculação com o mínimo (art. 201, § 7º, II 9). Por sua vez, o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), um benefício assistencial, tem mais de 4 milhões de
beneficiários, custando cerca de R$ 42 bilhões em 2015 10.
Ainda pela Constituição, o salário mínimo é também o valor do abono salarial (art. 240,
§ 3º ): são 24 milhões de beneficiários, ao custo de R$ 19 bilhões em 2015 12. Legislação
infraconstitucional vincula ainda o seguro-desemprego ao valor do salário mínimo 13, em um
total de 9 milhões de beneficiários e custo de R$ 38 bilhões neste ano 14.
11
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Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de
remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual (...)”
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O número de beneficiários e o custo do abono não seriam afetados em 2015 com a aprovação da
Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro de 2014.
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Art. 5º, § 2º, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
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Segundo o Ipea, o texto original da Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro de 2014, teria
causado redução de cerca de R$ 9 bilhões no valor gasto em 2014 e de 2 milhões no número de
benefícios. Ver: CAETANO, M. A.; CAMPOS, A. G; CHAVES, J. V.; COURSEIL, C. H; TOMELIN, L.
F. Os Reflexos das Medidas Provisórias 664 e 665 sobre as pensões, o abono salarial e o segurodesemprego em suas modalidades defeso e formal. Texto para discussão nº 2067. Brasília: Ipea, março de
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Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24980
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Faixa de elegibilidade de benefícios
Com o aumento do salário mínimo, amplia-se a faixa de elegibilidade de benefícios
pagos pelo governo federal, elevando o número de beneficiários. O abono salarial e também o
BPC usam valores vinculados ao salário mínimo como critério de elegibilidade para
recebimento dos benefícios. Para o abono salarial, a referência é dois salários mínimos
mensais, enquanto para o BPC é de ¼ do salário mínimo como renda familiar per capita 15.
Assim, quando o salário mínimo aumenta, mais pessoas passam a ter direito ao abono salarial
e ao BPC, além das que já recebiam o benefício anteriormente, com impacto nos cofres do
governo.
O crescimento dos gastos do governo federal por conta da elevação do salário mínimo
(pela vinculação e pela ampliação da faixa de elegibilidade dos benefícios) será
significativamente atenuado, em termos reais, se a manutenção da política de valorização do
salário mínimo de fato não for capaz de conceder a ele aumento real importante entre 20162019.
3. Política de valorização do salário mínimo no período 2011-2015: possíveis
consequências indesejáveis
A política de valorização do salário mínimo, agora renovada pela MP 672/2015, apesar
de ganhos evidentes (como no consumo daqueles que recebiam o salário mínimo), despertou
preocupação sobre consequências indesejáveis da forte valorização. Além do já citado efeito
nas contas do governo federal e do efeito evidente na elevação dos custos unitários de
trabalho (e, logo, na competitividade do país e também na inflação), destacam-se
considerações de seus efeitos: i) na distribuição de renda e no combate à pobreza e ii) no
mercado de trabalho.
Distribuição de renda e combate à pobreza
A recuperação do valor do salário mínimo nas últimas duas décadas e a sua valorização
de maneira mais acentuada nos últimos anos (vide Gráfico 3) fez com que a trajetória do
salário mínimo se descolasse da dos menores rendimentos. Assim, aumentos do salário
mínimo teriam perdido gradativamente a efetividade em combater a pobreza e elevar os
menores rendimentos da economia (reduzindo a desigualdade de renda) (tema discutido
anteriormente no blog)
Segundo Foguel, Ulyssea e Courseil (2014), do Ipea, enquanto em 1995 o salário
mínimo equivalia a 25% do rendimento médio do trabalho, em 2012 ele já correspondia a 45%
deste valor 16. Segundo eles, “há uma migração dos trabalhadores de salário mínimo para as
15

Art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
FOGUEL, M.; ULYSSEA, G.; COURSEIL, C. H. Salário mínimo e mercado de trabalho no Brasil. In:
MONASTERIO, L. M.; NERI, M. C.; SOARES, S. S. D. (Org.). Brasil em desenvolvimento 2014: estado,
planejamento e políticas públicas – vol. 1. Brasília: Ipea, 2014.
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partes mais altas da distribuição de renda”. Barbosa (2014), antes de assumir o Ministério do
Planejamento da atual administração, avaliou que a política de valorização do salário mínimo o
elevou para o patamar de 40% do salário médio, que seria “nível de país desenvolvido da
Europa” 17.
Gráfico 3 – Valor real do salário mínimo (média anual) entre 1974 e 2014
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Fonte: Ipeadata. Elaboração própria.

A título de ilustração, o valor do salário mínimo em 2015 (R$ 788) já se encontra dez
vezes acima da linha da extrema pobreza brasileira (R$77) e cinco vezes acima da linha da
pobreza (R$ 154), que são referência para os valores do Programa Bolsa Família (PBF) 18, cujo
valor dos benefícios variam de R$ 35 à R$77 (vide Gráfico 4, abaixo). Como já apontado, o
salário mínimo é vinculado como o valor de pagamento inclusive de um benefício assistencial,
o BPC. Assim, aumentos do salário mínimo não apenas não estariam mais tendo capacidade de
atingir os mais necessitados, como, pela sua vinculação, drenam recursos de políticas públicas
que poderiam ser voltadas a essas camadas da população 19. Nesse mesmo sentido, Giambiagi
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Grinbaum. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,e-preciso-ir-alem-com-o-gastosocial-diz-ex-secretario-executivo-da-fazenda,1130766. Acesso em: 23/04/2015.
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O benefício variável de R$ 35 por criança até 15 anos e por gestante ou nutriz, R$ 42 mensais por

adolescente de 16 ou 17 (limite de cinco filhos), além do benefício básico de R$ 77 se a família for
extremamente pobre. As apenas pobres não recebem o benefício básico de R$ 77, apenas o
variável.
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instrumento de redução da pobreza e da desigualdade. In: BARROS, R.; FOGUEL, M.; ULYSSEA, G. (Org.).
Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente, v. 2. Brasília: Ipea, 2007.
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(2014) observa que, na região Nordeste, o indivíduo que recebesse o salário mínimo estaria
virtualmente na metade mais rica da população 20.
Gráfico 4 – Comparação entre as linhas da pobreza e da extrema pobreza brasileiras, o salário mínimo e
o valor dos benefícios do Bolsa Família (benefício básico e benefícios variáveis)
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Fonte: Elaboração própria.

De acordo com Barbosa (2014), a atual política de valorização do salário mínimo
“cumpriu um papel importante”. Para Giambiagi (2014), a política é “vítima do seu próprio
sucesso”. O autor considera que a elevação de seu valor real modificou o papel do salário
mínimo na sociedade, dando ensejo à revisão da noção de que o salário mínimo é “indicador
do rendimento daqueles que estão na base da pirâmide distributiva”.
Mercado de trabalho
Por conta da elevação dos custos para o empregador, aumentos do salário mínimo
sempre despertam preocupação em relação ao aumento do desemprego e da informalidade.
Nos últimos anos, esses possíveis efeitos adversos da valorização do mínimo estariam
“escondidos” na tendência de queda tanto do desemprego quanto da informalidade.
Entretanto, segundo o já citado estudo do Ipea 21, “há evidências de crescimento de
informalidade e diminuição na taxa de participação em decorrência dos aumentos recentes do
salário mínimo”.
20

Com base em dados de 2011. Ver: GIAMBIAGI, F. Salário-mínimo – razões e bases para uma nova
política. In: Giambiagi, F.; Porto, C. (Org.). Propostas para o Governo 2015/2018. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014. 393p.
21
Foguel, Ulyssea e Courseil (2014). Ver nota 16.
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Os autores destacam o “efeito expulsão” no mercado de trabalho (Gráfico 5), que
chegaria a até 8% dos trabalhadores atingidos pelo salário mínimo: esses trabalhadores
migrariam para fora da População Economicamente Ativa (PEA), estando fora mesmo das
estatísticas de desemprego. Os autores destacam ainda a transição do mercado formal para a
informalidade, que chegaria a até 4% dos trabalhadores afetados pelo mínimo, concluindo
haver evidências de que “o valor do salário mínimo avançou mais rápido que a produtividade
de parte da força de trabalho brasileira, que parece se ver obrigada a migrar para o setor
informal ou se retirar do mercado de trabalho”.
Gráfico 5 – Expulsão do mercado de trabalho – Transição de empregado para fora da PEA (força de
trabalho) entre 2003 e 2013

Fonte: Foguel, Ulyssea e Courseil (2014), com base na Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE.
Efeitos onze meses após o aumento.

O eixo vertical do gráfico acima mostra a probabilidade de um trabalhador do setor
formal que ganhava um salário mínimo estar fora do setor formal um ano após o aumento do
salário mínimo. Essa probabilidade chegou a um mínimo de 3% em 2010. Em 2013 estava
acima de 8%, maior valor da série. Não havendo significativa valorização real do salário mínimo
no ciclo 2016-2019 (apenas nominal) conforme a MP 672/2015, as possíveis consequências
indesejáveis sobre a desigualdade de renda, o combate à pobreza e o mercado de trabalho
ficariam contidas.
4. É hora de desvincular o salário mínimo?
O peso que aumentos do salário mínimo geram nas contas públicas, conforme
apresentado na seção 2, e a dificuldade que esses aumentos têm em afetar os mais
necessitados, conforme apresentado na seção anterior, dão ensejo à desvinculação do salário
mínimo. A desvinculação, que foi considerada e discutida pelo Executivo na década passada,
consistiria em emendar à Constituição para que os pisos da Assistência Social e da Previdência
Social não fossem mais vinculados ao salário mínimo.
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“Perdedores”
É oportuno identificar quem “perde” e quem “ganha” com a desvinculação. A
desvinculação tenderia a reduzir os aumentos dados ao BPC. Por conta da vinculação entre o
salário mínimo e o BPC, há um grande contraste em relação ao Programa Bolsa Família,
também voltado ao combate à pobreza, que custará neste ano menos de dois terços que o
BPC pagando benefícios até 22 vezes menores do que o salário mínimo, mesmo para
beneficiários adultos (questão discutida aqui) 22.
Também seriam reduzidos os aumentos dados aos beneficiários da Previdência que
teriam direito a um benefício menor que um salário mínimo, mas que recebem o valor do
salário mínimo por conta da vinculação. Atualmente, a vinculação acaba sendo um mecanismo
de solidariedade, transferindo os ganhos da valorização do salário mínimo mesmo para
aqueles que contribuíram sobre valores menores.
Dependendo de como feita, a desvinculação poderia também conter os aumentos do
benefício rural da Previdência, de um salário mínimo. Este benefício, formalmente
previdenciário, tem característica de benefício assistencial pela ausência de contrapartida de
contribuições diretas ao sistema por parte do beneficiário.
Dessa forma, os grandes perdedores de uma eventual desvinculação seriam os
beneficiários que ganham o salário mínimo ou pouco acima. Isso significa todos os
beneficiários do BPC e parte significativa dos aposentados. Aposentados com rendimentos
acima do salário mínimo não seriam afetados pela desvinculação.
“Ganhadores”
E quem “ganha” com a desvinculação? Potencialmente, toda a parcela da população
nas partes inferiores da distribuição de renda, conforme apresentado na seção anterior. Isso
inclui, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família, abaixo das linhas de pobreza e extrema
pobreza, e um elevado contingente de trabalhadores informais, que não são alcançados pelo
salário mínimo. Com o passar dos anos, a desvinculação liberaria grande quantidade de
recursos públicos para políticas públicas que atinjam esses segmentos da população, que
compete por recursos públicos com os benefícios vinculados ao mínimo. Trata-se não apenas
de políticas de transferência de renda, mas também de políticas de educação, saúde ou
saneamento básico que beneficiem a parcela mais carente da população 23. Alternativamente,
22

Especificamente em relação ao BPC, a desvinculação ainda permitiria a diminuição da informalidade
(e, logo, a desproteção no mercado de trabalho e o déficit da Previdência) e a valorização do segurado
da Previdência, já que o BPC paga benefícios na mesma idade e de mesmo valor do que a aposentadoria
por idade (para homem).
23
Cabe ressaltar que a desvinculação permitiria uma mudança no perfil do gasto do governo federal,
deslocando recursos de despesas hoje obrigatórias para despesas discricionárias. O aumento deste tipo
de despesa é relevante, já que o orçamento público é considerado engessado, não apenas pelas
despesas obrigatórias, mas também pelas receitas vinculadas e os gastos mínimos em áreas específicas.
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os recursos liberados poderiam permitir redução da carga tributária, com óbvios efeitos
positivos sobre a geração de emprego e renda, tanto no setor formal quanto informal.
Ganhariam também os trabalhadores da ativa que recebem o salário mínimo. Isso
porque a vinculação tende a conter aumentos maiores para o salário mínimo, mesmo para
quem recebe o salário mínimo de empregadores, e não do governo. Como o mínimo é um só,
pela vinculação, sendo simultaneamente piso do mercado de trabalho, da Previdência Social e
da Assistência Social, o governo tem dificuldade de aceitar aumentos maiores pela pressão que
a vinculação gera em suas contas. Com a desvinculação, o governo teria mais graus de
liberdade para permitir aumentos maiores para os trabalhadores que recebem o salário
mínimo.
Por fim, cabe ressaltar que a vinculação gera ainda grande insatisfação dos segurados
da Previdência que ganham mais de um salário mínimo, já que eles recebem reajustes levando
em conta apenas a inflação anual, e, portanto, menores do que os reajustes dos segurados que
recebem benefícios de um salário mínimo. Como consequência, há uma contínua pressão para
conferir sistematicamente aumentos reais àqueles que recebem mais de um salário mínimo na
Previdência, sob o argumento de que seus benefícios perdem valor porque crescem em ritmo
menor do que os benefícios vinculados ao mínimo (assunto debatido anteriormente no blog).
Politicamente difícil, por ter “ganhos” difusos e menos visíveis do que as “perdas”, a
desvinculação poderia voltar à pauta agora, depois que o salário mínimo recebeu grandes
aumentos reais, estando prestes a ultrapassar a barreira dos R$ 1.000, neste ciclo da política
de valorização. No entanto, com a expectativa de uma valorização real bem menor no período
2016-2019 em comparação com anos anteriores, o debate sobre a desvinculação pode ser
considerado menos urgente e ficar adiado.

5. Outras propostas existentes para a política de valorização do salário
mínimo
Durante o ciclo anterior da política de valorização, por conta das referidas
consequências adversas do crescimento do mínimo muito acima da produtividade, outras
fórmulas para a valorização do salário mínimo foram sugeridas, substituindo o crescimento do
PIB como o componente de reajuste real.
Barbosa e Pires (2014) fazem a comparação do caso brasileiro com as fórmulas de
reajuste do salário mínimo em outros países, observando que são com frequência adotados
reajustes por índices de preços, nível geral de salários e critérios relacionados a fatores
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econômicos como produtividade, nível de emprego, renda per capita e expectativa de
crescimento 24.
Foguel, Ulyssea e Courseil (2014) sugerem adotar o crescimento da produtividade
média do trabalho como o componente real da fórmula do salário mínimo brasileiro, no lugar
do crescimento do PIB. Barbosa e Pires (2014) sugerem três alternativas: o crescimento de
uma medida de produtividade (PIB por trabalhador), o crescimento do PIB per capita ou o
crescimento do salário médio.
Considerações finais
Diante do exposto, a manutenção da fórmula do salário mínimo se mostrou
politicamente conveniente para o governo. Com a redução no crescimento do PIB, a fórmula
deixará de dar ganhos substanciais ao salário mínimo, possivelmente adiando debate
importantes como a desvinculação do salário mínimo e mitigando parcialmente as
consequências desses aumentos sobre o desemprego, a informalidade, a expulsão do mercado
de trabalho, a competitividade e a inflação. O mais grave, a própria fórmula atual de reajuste
contribui para que nos mantenhamos no atual quadro de estagnação econômica,
paradoxalmente contribuindo para que o baixo crescimento do valor real do salário mínimo.
No início deste mandato, o ministro do Planejamento chegou a anunciar o interesse de trocar
a fórmula, mas foi desautorizado pela Presidência 25. Com a MP 672/2015 e a manutenção da
fórmula atual, o governo conseguiu fugir da polarização que vem marcando temas na área de
Trabalho e Previdência, como as mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial, nas
pensões por morte e a terceirização, evitando a acusação de fazer “a vaca tossir” 26.

Este texto é baseado no trabalho “A MP 672/2015 e a Política de Valorização do Salário
Mínimo: Haverá Valorização?”. O estudo integral consta do Boletim do Legislativo nº 30 do
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado, disponível no seguinte
link: http://www.senado.gov.br/estudos)

Este texto está disponível em: http://www.brasil-economia-governo.org.br/?p=2530
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