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RESUMO 

 

O salário mínimo real no Brasil, entre os anos de 1990 a 2014, obteve um aumento 

de 212%, de acordo com dados do IPEA, demonstrando notável valorização de forma 

simultânea ao movimento de melhoria na desigualdade de renda. Esse fenômeno 

impactou uma parcela significativa da população que tem seus rendimentos 

vinculados ao mínimo, de forma a transcender o mercado de trabalho, já que o piso é 

utilizado também aposentadorias, pensões e assistências sociais. O presente trabalho 

busca analisar o processo de valorização do salário mínimo e como essa trajetória 

serviu de mecanismo para inclusão social, a partir da observação de indicadores de 

desigualdade de renda, do avanço das condições de remuneração das camadas de 

base, bem como um breve comparativo com o Programa Bolsa Família quanto à 

efetividade na redução da desigualdade. Além disso, busca-se identificar a ação do 

Estado através da política de aumento do salário mínimo, reconhecendo o papel da 

Constituição Federal de 1988 ao promover medidas que permitiram a inclusão 

daqueles que serão chamados de outsiders. Para isso, a metodologia de análise da 

queda da desigualdade de renda baseia nas distâncias dos rendimentos entre os mais 

pobres e os mais ricos, ou seja, se os estratos inferiores da pirâmide social forem 

beneficiados por ganhos de renda relativamente superiores aos estratos mais ricos. 

De maneira geral, conforme esperado, foi possível perceber o efeito favorável do 

aumento do salário mínimo sobre a distribuição dos rendimentos tanto no mercado 

formal de trabalho, quanto sobre os benefícios da seguridade social.  

 

Palavras-chave: 1. Salário mínimo. 2. Desigualdade de renda. 3. Inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The real minimum wage in Brazil, between 1990 to 2014, increased by 212%, 

according to IPEA data, demonstrating a remarkable appreciation simultaneously with 

the movement towards improving income inequality. This phenomenon impacted a 

significant portion of the population whose income is tied to the minimum, in order to 

transcend the labor market, since the floor is also used for pensions, 

retirement benefits and social assistance. The present work seeks to analyze the 

process of appreciation of the minimum wage and how this trajectory served as a 

mechanism for social inclusion, based on the observation of income inequality 

indicators, the advancement of the remuneration conditions of the lower classes, as 

well as a brief comparison with the Bolsa Família Program as to the effectiveness in 

reducing inequality. In addition, it seeks to identify the State's action through the policy 

of increasing the minimum wage, recognizing the role of the Federal Constitution of 

1988 in promoting measures that allowed the inclusion of those that will call outsiders. 

For this purpose, the methodology for analyzing the fall in income inequality is based 

on the income distances between the poorest and the richest, that is, if the lower strata 

of the social pyramid benefit from relatively higher income gains than the wealthier 

strata. In general, as expected, it was possible to perceive the favorable effect of the 

increase in the minimum wage on the distribution of earnings both in the formal labor 

market and on social security benefits. 

 

Keywords: 1. Minimum wage 2. Rent inequality 3. Social inclusion 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados corroborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), no Brasil, o salário mínimo real teve um aumento de 212% entre os anos de 

1990 a 2014. Estes dados mostram que apesar grandes flutuações, 

houve notável valorização do SM, após a Constituição Federal de 1988. 

Simultaneamente, houve também um processo de melhoria na desigualdade de 

renda, na qual é medida através do Índice de Gini, que obteve significativa queda, 

sobretudo a partir dos anos 2000.   

Variações no salário mínimo atingem uma parcela significativa da população que 

tem seus rendimentos vinculados ao SM. De acordo com Saboia (2019), o papel do 

SM transcende o mercado de trabalho pois afeta também a população não 

economicamente ativa, aqueles que recebem aposentadorias, pensões, assistências 

sociais e programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Ao analisar esses dados, sentiu-se a necessidade da elaboração do presente 

trabalho a fim de demonstrar o salário mínimo como mecanismo importante no 

processo de redução da desigualdade de renda no Brasil. A ideia consiste no conceito 

adotado por Arretche (2018) ao explicar a citada redução da desigualdade de renda:  

  
[...] se os estratos inferiores da pirâmide social forem beneficiados por ganhos 
de renda superiores aos estratos mais ricos, ou ainda, se serviços antes 
acessíveis apenas aos estratos superiores forem estendidos aos inferiores, a 
desigualdade terá sido reduzida (Arretche, 2018, p.2)   

 

Este conceito atribui como estável as dimensões que não se restringem a 

renda, ou seja, “a desigualdade será tomada como estável quando a distribuição 

global da renda e/ou de sua associação às dimensões antes mencionadas 

permanecer inalterada” (Arretche, 2018, p.2). Tal pesquisa, descrita neste projeto, 

busca averiguar as ações realizadas pelo governo através dos ganhos reais 

oferecidos ao salário mínimo, que afetam um número significativo da população 

brasileira, como será detalhado posteriormente. 

Discutir as consequências da valorização do salário mínimo como fator de 

inclusão social tem reflexos diretos no debate que diz respeito às decisões do atual 

governo quanto ao fim da política de valorização, que garante previsibilidade aos 

agentes econômicos e ampliação do consumo interno. Por outro lado, não considerar 

a notoriedade da discussão acerca do tema, inviabiliza a argumentação baseada em 
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dados analisados sobre a importância da continuidade da política de valorização, que 

teve reivindicação histórica por várias categorias de trabalhadores. 

Em virtude desse contexto, busca-se responder se o processo de valorização do 

salário mínimo, ocorrido a partir de 1988 até 2014 (período de recessão) tem sido de 

fato um mecanismo de indução da inclusão social. 

Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho foi avaliar o processo de valorização 

do salário mínimo como instrumento de inclusão social. Dentre os objetivos 

específicos, buscou-se: 

1. Caracterizar o salário mínimo como um aspecto importante no processo de 

redução da desigualdade de renda; 

2. Reconhecer a política de valorização do salário mínimo enquanto mecanismo 

eficaz de distribuição de renda devido ao seu impacto na economia; 

3. Identificar ações do Estado através da política de aumento do salário mínimo; 

4. Reconhecer o papel da Constituição de 1988 nesse processo. 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois propõe demonstrar as 

características do processo de valorização do salário mínimo no período de 1988 a 

2014. Ela é realizada com base nos aspectos da formulação dos objetivos específicos 

descritos deste trabalho, além de estabelecer principalmente uma relação entre o 

aumento do salário mínimo e a diminuição da desigualdade de renda. 

Sendo assim, esse trabalho se propõe a fazer um histórico da experiência 

brasileira com o salário mínimo e, tendo contextualizado o caso brasileiro, demonstrar 

a importância da Constituição de 1988 como resultado de uma bem-sucedida 

transição democrática inclusiva, para então analisar os impactos da política de 

valorização do SM no período recente sobre a desigualdade de renda. Para isso, essa 

monografia é composta por quatro capítulos, mais esta introdução e a conclusão. 

O primeiro capítulo pretende contextualizar o salário mínimo no Brasil e suas 

características no processo de inclusão social, buscando traçar seus objetivos desde 

a sua criação, apresentando um breve histórico do seu desenvolvimento, destacando 

o papel da Constituição Federal de 1988 ao implementar políticas públicas que 

permitiram a inclusão daqueles que chamaremos de outsiders. 

Já o segundo capítulo explora a evolução da política de valorização do salário 

mínimo pós-1988, a implementação desta política como lei e seus desdobramentos. 

Além disso, pretende-se observar os impactos desta política nos diferentes setores 



13 

 

 

 

aos quais os rendimentos são atrelados ao SM, no que diz respeito à renda dos 

indivíduos, bem como seu impacto na economia de modo geral. 

O terceiro capítulo levanta quais os setores/grupos são diretamente impactados 

pelo valor definido do piso nacional, e de que forma isso se apresenta, pois após se 

analisar historicamente a implantação salário mínimo no Brasil e seu processo de 

valorização, demonstrar o grau de importância desse instrumento para a população 

brasileira se confirma relevante, visto que o SM é tido como base não só para 

trabalhadores formais, mas também para pensionistas e beneficiários de programas 

assistenciais do governo. 

Por fim, o quarto capítulo propõe a análise da eficácia da política de valorização 

do salário mínimo como instrumento redutor da desigualdade de renda, tendo em vista 

sua abrangência como rendimento para a população. 

Nas considerações finais demonstra-se que a queda da desigualdade de renda 

no período pós Constituição Federal de 1988, pode ser explicada em boa medida, 

pelos aumentos, no mesmo período, do salário mínimo acima do valor da inflação, 

sobretudo a partir de 2003, no qual instituiu-se uma regra para reajuste do piso 

nacional. Além disso, ressalta que há de se questionar, no entanto, até que ponto a 

política do de valorização do salário mínimo foi eficaz no combate à redução da 

pobreza extrema, cabendo então ao Programa Bolsa Família (PBF) o instrumento ser 

protagonista dessa questão. 
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1. SALÁRIO MÍNIMO NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

O intuito deste capítulo é contextualizar o salário mínimo no Brasil e suas 

características no processo de inclusão social. Dessa forma, buscaremos traçar seus 

objetivos desde a sua criação, apresentando um breve histórico do seu 

desenvolvimento e, principalmente, destacar o papel da Constituição Federal de 1988 

ao implementar políticas públicas que permitiram a inclusão daqueles que 

chamaremos de outsiders. Diante disso, justifica-se o período a ser analisado neste 

trabalho, que será compreendido a partir de 1988, tendo em vista a importância da CF 

no processo de inclusão social, uma vez que interessa-nos reconstituir os 

mecanismos que explicam as transformações no que tange a desigualdade de renda, 

acredita-se que o salário mínimo foi o grande protagonista como política pública para 

a redução desta, dada sua abrangência como remuneração para a sociedade. 

O salário mínimo (SM) constitui o menor valor monetário que, por força de lei ou 

de contratação coletiva, deve ser pago diretamente pelo empregador ao trabalhador, 

por uma jornada normal de trabalho, em determinada região e período (DIEESE, 2010, 

p.19). 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o salário mínimo 

determina um piso para a estrutura salarial de maneira a assegurar uma proteção aos 

trabalhadores contra salários excessivamente baixos, ou seja, àqueles pertencentes 

às camadas inferiores da distribuição de salários. A OIT define SM como o salário que 

estabelece o piso para a estrutura salarial e é designado a proteger os trabalhadores 

inseridos na base da distribuição salarial, sendo considerado como um instrumento 

de política quase universal, visto que é adotado em mais de 90% dos seus países 

membros  (ILO, 2008, p. 34). 

Segundo Medeiros (2005), ao atrelar o salário mínimo a condições mínimas de 

subsistência, é possível inserir uma perspectiva moral e ética à distribuição da renda 

e à formação dos salários. Dessa forma, o Brasil como país membro da OIT desde a 

sua fundação em 1919, apresenta-se em conformidade aos padrões estabelecidos 

por ela.  

No Brasil, o salário mínimo (SM) foi adotado a partir da Constituição Federal de 

1934. É um dos direitos conquistados pelos trabalhadores após um longo processo 
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de luta por melhores condições de trabalho e contra a exploração por parte dos 

empregadores. Conforme Pochmann (1993), a determinação do SM ocorreu através 

de critérios técnicos inovadores e adequados, embora não tenha se distanciado dos 

condicionantes políticos.  

Os primeiros níveis do SM foram fixados por meio de comissões, denominadas 

"Comissões de Salário Mínimo", através da implementação da Lei n° 185 de 

14/01/1936 e eram constituídas por representantes dos empregados e empregadores, 

tendo como presidente uma pessoa nomeada pelo Presidente da República (DIEESE, 

2010). As comissões eram subsidiadas por dados das remunerações mais baixas da 

população - "O Censo do Salário Mínimo", levantados pelo o Serviço de Estatística da 

Previdência e do Trabalho (SEPT), baseados em salários de cerca de 1 ,5 milhões de 

trabalhadores, o que correspondia na época a mais de 10% da PEA, equivalente a 

quase 30% dos assalariados. Assim sendo, o SM não foi fixado para obrigatoriamente 

elevar o patamar mínimo de remuneração no país, mas sim, institucionalizar aquele 

mínimo que prevalecia no período. Desse modo, o salário mínimo entrou em vigência 

através do Decreto-Lei n° 2162 de 1° de maio de 1940, durante o mandato do então 

presidente Getúlio Vargas, após etapas de ajustes, sendo instituído então em todo 

país.  

No ano de 1943, ocorreu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, no que 

tange ao salário mínimo, as principais alterações foram a inclusão do trabalhador rural 

em sua definição e a ressalva de que este deveria ser pago pelo empregador. A 

legislação do salário mínimo estabelecia que ele fosse capaz de satisfazer, em 

determinada época e região, as necessidades básicas de alimentação, habitação, 

vestuário, higiene e transporte de um trabalhador adulto. Somente em 1946, a nova 

Constituição alterou o conceito de salário mínimo pressupondo as necessidades da 

família e não mais do indivíduo apenas, em conformidade com a Convenção 131 da 

OIT, levando em consideração também “os fatores de ordem econômica, inclusive as 

exigências de desenvolvimento econômico, a produtividade e o interesse que existir 

em atingir e manter um alto nível de emprego” (OIT, 1970a, Art. III, b), a ser instituída 

em 1970. 

Os primeiros impactos da implementação do salário mínimo podem ser 

identificados no poder aquisitivo da população e na distribuição da renda no Brasil. 

Silva (2009) afirma que a regulamentação do salário mínimo foi o ápice da legislação 
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corporativista na época e que sua implementação teria sido benéfica à indústria que 

o governo queria incentivar. Para ele, a nova legislação promoveu também um 

aumento nos salários de outros setores da economia, especificamente nos que 

empregavam trabalhadores de baixa qualificação e que, consequentemente, 

recebiam menores salários. Outro ponto interessante apresentado pelo autor, é de 

que os juízes do trabalho passaram a adotar o salário mínimo como referência para 

ações salariais. Diante dessa combinação de fatores, os custos na indústria foram 

reduzidos e o mercado consumidor expandido. 

Até 1984, o salário mínimo assumia diferentes valores por região, buscando 

refletir as especificidades de cada local de abrangência. Logo após, foi unificado em 

âmbito federal e adotado em todo território nacional. Atualmente é aplicado a todos 

trabalhadores urbanos e rurais através do Artigo 7º, inciso IV, que integra a Seção 

Dos Direitos Sociais da Constituição Federal de 1988. Em seu texto, a Carta coloca o 

salário mínimo como instrumento aos trabalhadores, que visem à melhoria de sua 

condição social: 

 

[...] capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem 
o poder aquisitivo (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição também define o salário mínimo como piso para políticas 

previdenciárias e assistenciais, como consta nas seções III – Da Previdência Social e 

IV da Assistência Social. A diferença entre as categorias previdenciária ou assistencial 

se dá por meio da exigência de contrapartida contributiva prévia exigida para os 

beneficiários das políticas previdenciárias, a qual não é requerida aos beneficiários 

assistenciais.  

Portanto, até 1988, o salário mínimo regulava integralmente apenas o piso de 

salários praticados no mercado de trabalho. A mudança ocorreu a partir da expansão 

de sua aplicabilidade aos sistemas previdenciário e assistencial, levando a 

consequências de extrema relevância para a política nacional, dentre elas um 

aumento expressivo no eleitorado. A partir disso, um imenso contingente populacional, 

que antes não fazia do grupo de indivíduos que obtinham rendimentos mínimos, 

passou a ser incluído imediatamente através das políticas previdenciárias e 

assistenciais mencionadas acima, aumentando assim o número de beneficiários, que 
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se tornaram diretamente interessados em decisões relacionadas a essa política. Ou 

seja, essa modificação no salário mínimo representou o rompimento com a 

exclusividade da sua via de acesso e a expansão do número de cidadãos nele 

interessados, que agora tinha significativa magnitude eleitoral. Para Flores (2017), é 

importante ter em conta o conceito de direito social para entendermos o papel do 

salário mínimo na democracia brasileira e, assim, compreender os meios escolhidos 

para garantir o proveito de direitos desse modelo.  

De acordo com Marta Arretche, em entrevista concedida ao Instituto Humanitas 

Unisinos (IHU), a Constituição Federal de 1988 e a implementação de suas 

deliberações decorreram na queda da desigualdade no Brasil, em um ambiente em 

que os partidos estavam competindo pelo eleitor de mais baixa renda, já que este era 

maioria e poderia decidir uma eleição. Segundo ela, a Constituição, portanto, foi 

caracterizada por mudanças nos direitos sociais e na participação política. Desse 

modo, o salário mínimo, notadamente, passando a abranger um maior número de 

envolvidos, aumentou os interessados em suas definições e, com o processo de 

redemocratização, afetou o peso do eleitorado e, consequentemente, as decisões do 

governo.  

As políticas de inclusão dos outsiders (Arretche, 2018) proporcionadas pelas 

decisões da Assembleia Constituinte, são as grandes responsáveis pela diminuição 

da desigualdade socioeconômica. Arretche (2018) percebe que políticas sociais 

brasileiras produziam uma nítida divisão entre os que chama de insiders e outsiders, 

por meio de um mecanismo de superposição de vantagens que favorece os 

trabalhadores mais bem qualificados no mercado de trabalho. Os insiders, como 

indica a autora, até o final da década de 80 eram os que tinham carteira assinada, e 

por isso, tinham direito à saúde e a previdência, já que o vínculo trabalhista era um 

requisito para tais benefícios. Assim, apenas estes inseridos no mercado formal de 

trabalho eram protegidos pela legislação trabalhista, num contexto em que se atingiam 

altas taxas de desocupação, acrescenta ela. Ainda de acordo com Arretche (2018), 

os outsiders na década de 80 eram aproximadamente 60% dos trabalhadores que 

ocupavam no mercado informal de trabalho e que tinham baixa qualificação. Estes 

trabalhadores acumularam uma sobreposição de desvantagens, uma vez que, 

estando no setor informal, não tinham direito à saúde e nem aposentadoria. Para a 

autora, a CF de 1988 interrompeu essa dinâmica, pois a partir daí, mesmo quem 
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nunca contribuiu com a previdência passou a ter uma aposentadoria vinculada ao SM 

e, além disso, instituiu um dispositivo constitucional que criou o Sistema Único de 

Saúde (SUS), o qual proporcionou um modelo de sistema público, universal e gratuito 

de saúde. Ou seja, incluiu 60% da população brasileira nesses direitos. Essas 

medidas tiveram grande impacto para a redução da desigualdade de renda, seja pela 

ampliação do número de beneficiários, seja pela valorização da remuneração, como 

veremos adiante. 

Diante disso, o modelo estipulado para a política de remuneração do SM 

garantiria o acesso à riqueza coletiva ao impedir salários inferiores ao piso, ao regular 

a distribuição de parte dos recursos públicos e ao referenciar a transferência de renda 

de benefícios sociais não contributivos (Flores, 2017, p.29). Logo, o mecanismo 

redistributivo exercido pelo salário mínimo a ser discutido neste trabalho, está 

entendido como a redistribuição de recursos finitos detidos pelo Estado em fundos 

públicos comuns por meio de políticas públicas. Nesse sentido, a reorganização 

ocorre pela priorização de repasse aos que menos ou nada contribuíram para a 

composição do fundo público, em detrimento dos que mais contribuíram (Flores, 2017, 

p.31). 

O autor explica ainda, que o salário mínimo pode operar esse mecanismo de 

dois modos. A primeira possibilidade é a valorização das aposentadorias e pensões 

vinculadas ao mínimo mais acelerada do que dos demais benefícios do Regime Geral 

da Previdência Social (RGPS)1, como observado no Gráfico 1,  demonstrado tal 

processo entre os anos de 1995 a 2016, elaborado pelo próprio autor com base em 

informações disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério 

da Previdência Social.  

 
1 O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é gerenciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória, por parte dos trabalhadores 
que estão ligados ao INSS através da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A Previdência Social 
é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família, em casos de doença, invalidez, 
acidente, gravidez, prisão, morte, velhice e desemprego involuntário. Tem objetivo de substituir a renda 
do segurado-contribuinte, quando há perda de sua capacidade de trabalho. Os benefícios da 
Previdência Social são: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo 
de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por 
morte, Pensão Especial (aos portadores da Síndrome da Talidomida), salário-maternidade, salário-
família, Assistência Social – Benefício de Prestação Continuada (BPC) / LOAS. 
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Fonte: elaborado por Flores (2017) com base em informações disponibilizadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência Social. A estimativa de 
crescimento real foi realizada considerando a variação acumulada Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo IBGE, entre a data de reajuste em cada ano 
de referência e a data do reajuste imediatamente anterior. Os índices de variação real 
foram confrontados com os relatados pelo Ipeadata e não apresentam diferenças. 

 
 

Assim sendo, a redistribuição ocorre no processo de contribuição previdenciária, 

tendo em vista que os benefícios são calculados de forma proporcional às 

contribuições, no qual a contribuição feita pelos recebedores de um salário mínimo é 

menor do que aquela realizada pelos salários maiores. Dessa maneira, o modelo do 

sistema previdenciário brasileiro favorece os assalariados com menores rendimentos.  

Já no segundo mecanismo que abrange o salário mínimo, o modo redistributivo 

verifica-se mediante a transferência de renda a cidadãos que não contribuíram com a 

Previdência, por meio de políticas assistenciais vinculadas ao SM, subsidiadas pelos 

recursos dos contribuintes.  

Flores (2017) acrescenta que a concretização da redistribuição se difere nos dois 

mecanismos. No primeiro, depende da taxa de reajuste do salário mínimo com relação 

à taxa de reajuste dos benefícios previdenciários superiores a 1 SM, em que há 

possibilidade de ocorrer reajustes mais acentuados aplicados ao salário mínimo do 

que os demais benefícios. No segundo, tratando-se de programas assistenciais, o fato 

das transferências estarem vinculadas ao SM, propicia necessariamente o efeito 

redistributivo. 

Portanto, é possível verificar que a política de inclusão dos outsiders se 

desdobrou a partir de uma fase de transição para a democracia, sendo resultado do 

Gráfico 1 – Variação real do salário mínimo e de benefícios do 
RGPS (%), 1995 - 2016 
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capítulo social da CF de 1988, que vinculou aposentadorias não contributivas ao valor 

do salário mínimo e constitucionalizou os sistemas universais e gratuitos de saúde e 

educação. A segunda fase é resultado de mudanças endógenas associadas à criação 

de beneficiários dessas políticas (Arretche, 2018, p.14).  

 Podemos observar notoriamente as diferentes formas de impacto do salário 

mínimo na população, nos três campos distintos em que a política se insere: mercado 

de trabalho, seguro previdenciário e vulnerabilidade social. A compreensão e os 

desdobramentos desses impactos serão verificados no capítulo a seguir, com base 

nas vias de acesso legais à política. Além disso, será abordada a evolução desta 

política quanto a sua valorização, que posteriormente foi atribuída enquanto lei, bem 

como seus impactos na economia. 
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2. A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO 

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar a evolução da política de valorização 

do salário mínimo pós-1988, a implementação desta política como lei e seus 

desdobramentos. Além disso, pretende-se observar os impactos desta política nos 

diferentes setores aos quais os rendimentos são atrelados ao SM, no que diz respeito 

à renda dos indivíduos, bem como seu impacto na economia de modo geral.  

Como já mencionado no capítulo anterior, a Constituição de 1988 tentou 

resgatar a concepção original do salário mínimo como proteção ao trabalhador que 

recebe o salário de base. A comissão técnica, representada pelo governo, 

trabalhadores e empresários, estava voltada para o restabelecimento do padrão de 

salário mínimo, como “salário suficiência”. Entretanto, a legislação salarial que incluía 

o salário mínimo consolidou apenas em 1989 os parâmetros e sistemáticas para sua 

correção e valorização. Essa determinação, que previa a correção mensal do salário 

mínimo pelo IPCA do mês anterior, promoveu em meados de 1989 um pico de 

valorização real, revertendo uma trajetória de desvalorização que vigorava até então, 

como podemos verificar no Gráfico 2. Segundo o DIEESE (1992), desde 1950 não 

existia efetivamente uma política direcionada à recuperação do salário mínimo. 

 

 

 

 

Como pode-se observar ainda no Gráfico 2, o processo de valorização do salário 

mínimo não se iniciou em 1990, quando foi eleito o primeiro presidente por voto direto, 

Gráfico 2 – Evolução salário mínimo real – Jan/1988 – Dez/1990 

 

 

 

 

 

 

Obs.: série em Reais (R$) de setembro de 2020 (IPEA) 
 

 

 

 

 

Fonte: Ipeadata 
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Fernando Collor de Melo, após o regime militar. Ao invés disso, os anos seguintes à 

implementação da Constituição Federal demoraram a apontar nessa direção. O 

problema que se deu entre 1990 até 1994, é que a expressão tudo mais constante 

não condizia com análises direcionadas à política de salário mínimo, visto que seus 

reajustes impactavam a inflação através dos gastos públicos e aumento do consumo. 

Nesse contexto, “prevalecia uma visão de curto prazo que ressaltava as 

restrições financeiras e os impactos no mercado de trabalho de possíveis aumentos 

reais do SM, tendo em vista a forte estagnação econômica, elevados índices de 

inflação e crescimento das taxas de desemprego” (Souen, 2013, p.87). A aceleração 

inflacionária que culminou na hiperinflação dos anos 1990, permitiu que as alterações 

no salário mínimo fossem executadas apenas com intuito de preservar o poder de 

compra dos indivíduos de baixa renda. Mesmo assim, apesar das tentativas de 

adequar os reajustes em torno do SM, não foi possível evitar a queda do poder de 

compra do mínimo. Dessa maneira, considerando os dados da tabela abaixo, apesar 

do valor real do salário mínimo durante o governo Collor, de janeiro de 1990 a 

setembro de 1992, ter apresentado uma valorização real de 9,93%, no governo de 

Itamar Franco, no fim de 1992, verificou-se uma desvalorização de 43,5%, em relação 

a janeiro de 1990, tendo em vista o cenário de elevada inflação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/mês

Salário 

mínimo 

real

Ano/mês

Salário 

mínimo 

real

Ano/mês

Salário 

mínimo 

real

Ano/mês

Salário 

mínimo 

real

1990.01 589,94 1991.01 467,32 1992.01 608,15 1993.01 620,04

1990.02 529,31 1991.02 501,39 1992.02 488,55 1993.02 496,87

1990.03 532,57 1991.03 479,68 1992.03 401,7 1993.03 532,29

1990.04 464,44 1991.04 456,8 1992.04 332,43 1993.04 414,65

1990.05 432,8 1991.05 428,2 1992.05 639,46 1993.05 632,03

1990.06 407,06 1991.06 386,35 1992.06 529,13 1993.06 484,8

1990.07 459,54 1991.07 344,52 1992.07 433,43 1993.07 519,77

1990.08 434,59 1991.08 297,98 1992.08 354,17 1993.08 464,93

1990.09 442,7 1991.09 636,72 1992.09 648,57 1993.09 595,03

1990.10 410,43 1991.10 525,88 1992.10 514,45 1993.10 555,33

1990.11 455,08 1991.11 415,78 1992.11 418,63 1993.11 510,11

1990.12 405,24 1991.12 334,9 1992.12 333,36 1993.12 462,56

Obs: série em Reais (R$) constantes de agosto de 2020 (IPEA)

Fonte: Ipeadata

 

Tabela 1 – Evolução do salário mínimo real mensal – Jan/1990 - Dez/1993 
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Já no período do governo Itamar Franco2, durante o ano de 1993, observou-se 

um aumento do poder de compra do salário mínimo. Ao comparar dezembro de 1992 

– quando assume o mandato - a dezembro de 1993, é possível verificar uma 

valorização real em torno de 38%, de acordo com a Tabela 1. 

Por conta desse período de instabilidade, foi instituído o Plano Real em 1994, 

sendo considerado um marco significativo nas mudanças da economia brasileira, que 

viria para promover a estabilização da moeda, presumindo o salário mínimo a ser 

ajustado em 1995 com base no Índice de Preços do Consumidor Real (IPC-r), além 

de ter encaminhado um projeto de lei para conceber uma política de valorização real 

do salário mínimo que seja sustentável e não-inflacionária (BRASIL, 1994). Com isso, 

o salário mínimo pôde então iniciar o período de recuperação de sua capacidade de 

compra. 

Depois de atingir um dos valores reais mais baixos da sua história, o salário 

mínimo, a partir de 1995, portanto, passou a registrar um processo sustentado de 

valorização. O sucesso do Plano Real, no que se refere à estabilização monetária, 

finalmente encerrou o longo período de deterioração do salário mínimo que, desde 

então, tem apresentado ganhos reais em quase todos os anos, como veremos a 

seguir. No entanto, governo FHC3 seguiu uma forte tendência no sentido de 

desregulamentar direitos sociais e flexibilizar o sistema de relações de trabalho, o que 

atingiu diretamente a política salarial e do salário mínimo. Apesar disso, houve uma 

trajetória de reajustes no salário mínimo, ainda que por aumentos pontuais. 

Conforme Souen (2013), embora se tenha iniciado um período de significativa 

recuperação do SM, demonstrado a partir do governo Itamar Franco, havia grande 

oposição às definições mais consistentes para o salário mínimo. Como o piso mínimo 

salarial se tratava de uma indexação de salários de base da economia, incluindo a 

previdência social, formavam-se pressões contrárias à política de reajuste do salário 

mínimo, oriundas dos movimentos sindicais. A ideia era garantir o êxito do plano de 

estabilização da economia. 

 

 
2 Itamar Franco, vice-presidente da república do governo de Fernando Collor de Mello, assume o 

mandato em dezembro de 1992, durante o processo de impeachment, com a renúncia do presidente 
em questão, governando até 1994. 
3 O governo FHC teve dois mandatos, entre 1995 e 2003, sendo marcado pela consolidação do Plano 

Real no primeiro mandato, cujo principal objetivo era a estabilização econômica, e pela priorização de 
reformas do sistema de relações de trabalho, tendo em vista a possibilidade da reeleição. 
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Nesse sentido, o governo optou por desvincular a correção do salário mínimo de 

qualquer índice de reposição da inflação. Souen (2013) aponta ainda, que: 

 

[...] apesar de um cenário desfavorável à política salarial em geral - não tendo 
mais relação com os índices de reposição da inflação, e num ambiente de 
crescente fragilização da institucionalidade na área trabalhista, de meados de 
94 em diante -, bem como a falta de normas efetivas para uma política de 
reposição das perdas do poder de compra do salário mínimo, seu processo 
de recomposição seguiu tendo sequência (SOUEN, 2013, p.95) 

 

Desse modo, o salário mínimo obteve reajustes acima da inflação. Tal processo 

foi beneficiado pelo avanço da atividade econômica entre 1994-1996 e, especialmente 

pelo controle da inflação após o Plano Real (Souen, 2013). 

É possível perceber um movimento ascendente no valor do salário mínimo a 

partir de meados da década de 90, no qual a estabilidade monetária teve um papel 

fundamental. Todavia, tal trajetória - que apesar do contexto político desfavorável, 

contribuiu para minimizar os impactos de piora das condições socioeconômicas – 

ainda resultava em patamares inferiores ao início da década de 80, porém acima do 

valor de meados da década de 90, evidenciando tendência de recuperação. Deve-se 

salientar, no entanto, que esse movimento de recuperação do mínimo não estava 

pautado dentro de um projeto nacional de valorização do salário mínimo e nem era 

baseado em critérios pré-determinados de valorização.  

Um movimento simultâneo à trajetória de reposição das perdas do poder de 

compra do salário mínimo foi o de fraco desempenho econômico somado à piora nas 

condições negativas do mercado de trabalho brasileiro, que promoveram o aumento 

das ocupações informais e a retração do emprego formal, o que permitiu com que se 

elevasse o número de trabalhadores com remunerações mais próximas ao mínimo, – 

submetidos ao piso nacional – contrapondo a ideia do “efeito farol”4, exposto pela 

teoria liberal que minimiza a relevância do salário mínimo no que tange à sua 

importância para os rendimentos do trabalho e redução da desigualdade (Souen, 

2013). 

No período pós-1995 até o ano 2003, houve, contudo, uma notória queda nos 

rendimentos médios do mercado de trabalho, apesar da recuperação gradual que 

alcançou o salário mínimo real, o qual contribuiu para diminuir a desigualdade salarial 

 
4 Este efeito consiste no poder de balizamento que o SM legalmente determinado tem sobre o mercado 

informal de trabalho, que a priori estaria fora de sua abrangência. 
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ao evitar a queda dos salários mais baixos. A tabela 2 mostra que esse deslocamento 

se acentuou a partir de 1999, sendo reforçado pela desvalorização da moeda e pelos 

altos índices do custo de vida.  

 

O período pós 2003 foi inaugurado por uma fase particularmente distinta do que 

vinha ocorrendo até então, devido à entrada de um governo de estreita ligação com 

os movimentos sindicais. Com o ambiente macroeconômico relativamente 

estabilizado e a retomada da economia, o salário mínimo, ao longo dos dois mandatos 

do presidente Lula, valorizou 57,3% em termos reais, conforme a tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período inicial do governo Lula, ainda se manifestava os intensos discursos 

contra os mecanismos de regulação e proteção do trabalho, como a política de 

valorização do salário mínimo, tendo em vista seus impactos indesejados sobre as 

Tabela 2 – Taxa de variação média e massa salarial no Brasil dos 
ocupados de quinze anos ou mais (%) – 1995 a 2003 

Tabela 3 – Valores nominais e reais do salário mínimo no Brasil e variações 
anuais – 2002 a 2010 
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contas públicas, além das críticas que indicavam possíveis efeitos inflacionários, 

causado pela pressão nos custos de produção com o aumento dos salários. Estes 

argumentos são baseados em uma visão fiscalista, distorcendo o debate no que diz 

respeito aos impactos dessa política, colocando, inclusive, a Previdência Social como 

um dos fatores que mais pressionam as contas públicas, sendo tratado como 

obstáculo a aumentos mais pronunciados do SM e sua elevação de modo a atingir o 

patamar de dignidade previsto constitucionalmente (Cardoso Jr. & Musse, 2014).  

Todavia, estava presente uma forte necessidade de se criar condições para a 

retomada do crescimento econômico e, com isso, entendia-se que haveria melhores 

condições de absorção dos possíveis efeitos negativos de uma política contínua de 

valorização do salário mínimo, por meio do aumento da receita do governo e das 

empresas, diante da elevação do emprego e da renda (Santos & Gimenez, 2005). 

Diante disso, as principais Centrais Sindicais se organizaram num movimento 

unitário em 2004, a fim de reivindicar o estabelecimento de uma política permanente 

de valorização do piso nacional. O enfoque era a regulamentação de uma fórmula de 

reajuste anual e permanente para o salário mínimo (DIEESE, 2010). Tal mecanismo 

apresentava-se de suma importância para parte expressiva da sociedade, que 

pressionava as tomadas de decisões, já que seu alcance se dava por ser valor de 

referência para o setor formal e diversas políticas sociais, levando em conta ainda que 

esse seria um instrumento de proteção para a renda do trabalho. 

Em 2006, após complexas negociações, foi enviada ao governo Federal uma 

proposta de fórmula concreta para os reajustes do salário mínimo, e, finalmente, 

passou-se a adotar uma sistemática, ainda de maneira informal, de correção do 

mínimo com base na inflação do período, considerando o reajuste anterior (INPC), 

acrescentando o aumento real pela variação do PIB de dois anos anteriores, critério 

que foi definitivamente incorporado em 2007, com aplicação a partir de 2008 (DIEESE, 

2019). Consequência disso, ao verificar a Tabela 3, é possível constatar um aumento 

considerável do SM em 2006, de 14,1% em média, em termos reais, sendo o maior 

do período, se analisarmos os dois mandatos do governo Lula, entre 2003 e 2010. 

Porém, cabe ressaltar que, apesar da trajetória de valorização do salário mínimo, 

sustentada por ganhos reais desde 1995, o piso nacional, no início do Governo Lula, 

partiu de um patamar ainda muito baixo, considerando-se que seu valor anual médio 

em 2003 equivalia a aproximadamente o mesmo valor do ano seguinte à promulgação 
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da Constituição Federal de 1988 – ver tabela 3 e gráfico 2. Entretanto, vale salientar 

que a fase inaugurada em 2003, já no seu início, sinalizava uma mudança de 

comportamento por parte do governo, no que diz respeito ao salário mínimo, um 

mecanismo fundamental de regulação e distribuição de renda. A conduta do governo, 

nesse sentido, passava a apontar para um padrão de desenvolvimento mais inclusivo.  

O segundo mandato do Governo Lula foi marcado pelo propósito de recuperar o 

poder de compra do salário mínimo, que além de contribuir para a elevação da renda 

do trabalho na base da pirâmide social, ampliava a transferência de renda aos 

aposentados e pensionistas do INSS, bem como os beneficiários de programas 

assistenciais.  

Com a crise internacional de 2008, o governo reforçou sua estratégia de política 

econômica desenvolvimentista para enfrentar a retração da liquidez internacional e 

seus efeitos sobre a economia brasileira5, aplicando uma combinação de políticas 

públicas com intuito de ampliar a liquidez interna e reduzir a taxa básica de juros, 

aumentar o estímulo ao investimento, bem como diversos investimentos no âmbito 

social. Nesse contexto, a política de valorização do salário mínimo pode ser entendida 

como primordial para garantir o poder de compra da população mais pobre, já que, 

inclusive, participa na manutenção da demanda (Souen, 2013). 

Considerado um passo importante, em 2007, houve a definição do critério de 

reajuste para o SM, que determinou uma política de valorização do piso mínimo 

nacional, a qual foi negociada entre as principais centrais sindicais e o governo, sendo 

prevista, a princípio, até 2023. O acordo passou a vigorar em 2008, substituindo as 

incertezas relativas às negociações pontuais, calculado anualmente baseado nas 

variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, acrescido da taxa de 

crescimento real do PIB. Tal resolução demonstrou o amadurecimento da democracia 

no Brasil, comprovando o compromisso com os interesses coletivos, mantido com 

transparência e maturidade através de políticas públicas orientadas à melhoria do 

padrão de vida de milhões de pessoas que dependem diretamente do mínimo para 

viver, contribuindo para a redução dos inaceitáveis índices de pobreza e de 

concentração de renda no Brasil (BRASIL, 2007a; DIEESE, 2010). 

 
5 A propagação da crise internacional sobre a atividade econômica brasileira se deu por três vias: queda 

da demanda externa e queda dos preços de commodities, afetando o valor das exportações; contração 
do crédito global com consequente encolhimento das linhas de crédito externas e saída de investimento 
estrangeiro de portfólio; e queda acentuada de oferta interna de crédito, devido à aversão ao risco. 
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Os efeitos dessa medida, após definido o critério de reajuste, podem ser 

entendidos conforme retratado abaixo: 

 

[...] a recuperação do valor real do salário mínimo, somada às elevações dos 
salários em decorrência das negociações coletivas, num contexto de 
estabilidade monetária, câmbio valorizado e continuidade da ampliação do 
emprego formal, seguiu afetando de forma positiva o aumento da renda 
média do trabalho, bem como a renda média das famílias mais pobres - 
através do aumento dos menores rendimentos do mercado de trabalho, e da 
valorização do piso dos benefícios previdenciários e assistenciais -, e da 
massa salarial, ainda que resultando em variações menores. (Souen, 2013, 
p.118) 

 

O mecanismo de política de valorização do SM que vigorou até 2019, teve 

vigência estabelecida inicialmente até 2015, pela Lei 12.382 de 25 de fevereiro de 

2011 - a qual prevê a manutenção da regra de reajuste com base na inflação do 

período acrescentando o crescimento do PIB de dois anos anteriores -, durante o 

mandato da presidente Dilma Rousseff. Ficou estabelecido, ainda, um longo processo 

de valorização, que deveria perdurar até 2023, renovado a cada quatro anos. Com 

efeito, a política foi renovada com a aprovação da Lei 13.152 de 29 de julho de 2015, 

passando a vigorar até 1º de janeiro de 2019. Desde então, do ponto de vista legal, 

não existe mais política voltada para o Salário Mínimo (DIEESE, 2019, p.4). 

De acordo com relatório da Organização Internacional do trabalho (OIT, 2011), 

a elevação continuada do poder aquisitivo do salário mínimo no Brasil, nos últimos 

anos, dada a fase de expansão do dinamismo econômico, e a criação de uma política 

de valorização com critério pré-determinado, a partir de 2007, refletiu forte progresso, 

na medida em que se desenvolveu perante um modelo de crescimento com inclusão 

social, diante dos resultados positivos sobre a estrutura do mercado de trabalho, sobre 

a distribuição da renda do trabalho, e ainda exercendo valor de referência para as 

políticas sociais. Igualmente, a recuperação do piso nacional, ao elevar os salários 

dos trabalhadores mais vulneráveis, impactou no nível da demanda agregada e sua 

composição, considerando a elevada propensão a consumir dos mais pobres, o que 

estimulou a atividade econômica. Diante disso, o relatório conclui que tal trajetória, 

sem dúvida, desencadeou mudanças socioeconômicas da extrema importância, 

distribuindo a renda e reduzindo os níveis de pobreza, contribuindo para diminuir o 

tamanho dos trabalhadores de baixos salários (OIT, 2011a, p. 78-79). 

Todo esse avanço, porém, foi revertido após 2019. A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para 2020, aprovada pelo Congresso, previa um salário mínimo 
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reajustado pelo índice de inflação previsto para 2019, sem aumento real. Entretanto, 

o valor proposto pela presidência da República não garantiu a reposição da inflação 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgada em 

10/01/2020, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o resultado 

passou a depender da taxa do INPC de janeiro de 2020. Caso o Índice do primeiro 

mês fosse de 0,22%, a revisão do Salário Mínimo contemplaria a reposição integral 

da inflação, mas se ultrapassasse essa taxa, haveria perda. A interrupção do processo 

de resgate do valor histórico da remuneração mínima do trabalhador brasileiro, agora 

anunciada, rompe com a expectativa de melhora das condições de vida de grande 

parte da população e uma visão de civilização na qual as diferenças se estreitariam 

em benefício de todos. (DIEESE, 2019, p.4). 

Para o DIEESE, o primeiro ponto positivo da experiência de recuperação do valor 

do Salário Mínimo, apresentado ainda neste relatório, foi expressivamente o aumento 

do poder de compra para aqueles indivíduos que recebem exatamente esse valor, 

sendo no mercado de trabalho ou na Seguridade Social, tendo como consequência a 

expansão do mercado consumidor interno. Dessa maneira, é importante destacar que 

a política desempenhou papel crucial na melhoria da distribuição de renda. 

Diante do exposto, demonstrou-se que ao longo do período pós Constituição 

Federal de 1988, a política do salário mínimo, depois de profundas oscilações, passou 

a registrar um processo sustentado de valorização após 1995. O sucesso do Plano 

Real, no que se refere à estabilidade monetária, foi fundamental para promover o 

desenlace de uma longa fase de deterioração do mínimo. A partir de 2003, o contexto 

político favorável do governo Lula permitiu significativas decisões que resultaram em 

uma expressiva valorização durante seus mandatos, garantindo assim a reposição do 

poder de compra dos trabalhadores de renda mais baixa. A política permanente de 

valorização do piso nacional estabeleceu-se quando o critério de cálculo foi 

incorporado definitivamente em 2007 e tornou-se lei em 2011.  

No próximo capítulo iremos explorar as características dos indivíduos que são 

diretamente impactados por essa política de valorização e de que forma isso se 

apresenta, no que diz respeito à elegibilidade e as vias de acesso ao SM, a partir de 

critérios estipulados pelo Estado. Além disso, faremos uma breve apresentação da 

quantidade populacional atingida pelo piso nacional acerca dos trabalhadores formais 

e beneficiários assistenciais. 
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3. IMPACTO DO SALÁRIO MÍNIMO NA RENDA DAS FAMÍLIAS 

 

A valorização do salário mínimo explorada no capítulo anterior impactou um 

contingente populacional expressivo, visto que o SM é tido como base não só para 

trabalhadores formais, mas também para pensionistas e beneficiários de programas 

assistenciais do governo. Neste capítulo, observa-se quais os setores/grupos 

diretamente impactados pelo valor definido do piso nacional, e de que forma isso se 

apresenta, pois após analisarmos historicamente a implantação do salário mínimo no 

Brasil e seu processo de valorização previamente, demonstrar o grau de importância 

desse instrumento para a população brasileira mostra-se relevante. 

 

3.1. Elegibilidade de acesso ao salário mínimo 

 

O acesso ao salário mínimo se dá a partir de critérios estipulados pelo Estado, 

de acordo com condições específicas que tornam o cidadão apto ou não a ser incluído 

na estrutura de proteção social. Esta seção busca identificar os critérios a cada via de 

acesso e o grupo composto em cada uma delas. 

Os trabalhadores com vínculo empregatício formal ativo, garantem sua 

remuneração mínima através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual 

insere, ainda, o empregado no sistema de seguridade previdenciária. Dessa maneira, 

esse regime de trabalho que rege suas relações com o empregador, o submete ao 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Os servidores públicos são dependentes 

de regimes trabalhistas próprios, vinculando-se aos Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS). 

Nas duas categorias, passam a ser segurados em seus regimes diante das 

contribuições compulsórias realizadas mensalmente durante o período de vínculo 

trabalhista formal, as quais são proporcionais aos rendimentos. Com a legislação 

estabelecida pós-1988, permitiu-se que trabalhadores autônomos pudessem ser 

integrados ao RGPS, por meio de contribuições avulsas, além dos demais 

contribuintes individuais, como estudantes e pessoas que exercem atividade 

doméstica não remunerada.  

Já os trabalhadores informais, não possuem garantia do piso remuneratório, pois 

não estão no escopo de proteção trabalhista. No entanto, debates na área da 
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economia indicam que alterações no salário mínimo podem ter impacto nos 

rendimentos desses trabalhadores. Porém, as incertezas no que se refere ao efeito 

direto e a sua dependência relativa de outras variáveis, não nos permitem mapear 

esse grupo (Flores, 2017). 

Os benefícios assistenciais podem ser provisórios ou vitalícios, dividindo-se em 

três categorias: aposentadoria, auxílio e pensão. Para se obter o rendimento mínimo 

por meio das políticas previdenciárias, o cidadão deve cumprir critérios específicos 

para obter a remuneração enquanto estiver afastado de suas atividades ou ser 

dependente financeiramente de um segurado falecido. 

O direito à aposentadoria é concedido em três casos: por tempo de serviço, por 

idade, ou por invalidez – ao comprovarem incapacidade permanente de exercer suas 

atividades. No caso dos auxílios, visam proporcionar rendimento temporário enquanto 

o cidadão estiver afastado de suas atividades de trabalho por motivos involuntários e 

se encerra quando o segurado se torna apto para exercer sua função novamente. Já 

a pensão por morte, é paga aos dependentes financeiros do segurado falecido, sendo 

válida tanto para contribuintes ativos, quanto para aposentados, no qual a 

aposentadoria é repassada, porém o prazo de vigência varia de acordo com o tipo de 

vínculo familiar do segurado com o pensionista. 

Além dos acessos ao salário mínimo descritos acima, há ainda aqueles que 

ocorrem quando são previstos constitucionalmente ou por legislação ordinária, em 

geral, associadas aos fatores pobreza e vulnerabilidade social. O principal encontrado 

atualmente, é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é uma política 

assistencial referenciada no salário mínimo a qual possui um grande alcance 

populacional.  O benefício é direcionado a idosos acima de 65 anos e pessoas de 

qualquer idade com deficiência (seja ela de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo), cuja renda mensal familiar per capita seja igual ou inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente e não exige contribuição prévia ao RGPS, ou seja, não 

é necessário que a pessoa tenha contribuído ao INSS para ter direito. Porém, a 

concessão do BPC não é vitalícia e exige que o cidadão seja reavaliado a cada dois 

anos para ter o benefício renovado, tendo em vista que ele pode estar apto para se 

inserir no mercado de trabalho ou que a renda dos integrantes do núcleo familiar tenha 

aumentado. Foi regulamentado pela Lei nº 8742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 
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Social – LOAS), sendo inserido no sistema de proteção a indivíduos e famílias 

socialmente vulneráveis.  

O que se pode reforçar, portanto, como visto no primeiro capítulo, é que a CF 

1988 ao inserir o salário mínimo nas esferas previdenciária e assistencial, promoveu 

a ampliação dos seus critérios de elegibilidade para além do mercado de trabalho. 

Isso expressa que o mercado de trabalho deixou de ser a única via de acesso à política 

com a formação de mecanismos de proteção sistematizados sobretudo nos fatores de 

pobreza e vulnerabilidade social (Flores, 2017). 

Outro ponto relevante a ser analisado, quanto ao impacto do salário mínimo é a 

população atingida pela política. Na próxima seção veremos brevemente a quantidade 

de atingidos em cada grupo. 

 

3.2. Pressuposto de população atingida 

 

Após desenvolver uma análise histórica referente ao salário mínimo no capítulo 

anterior, ao presumir o grau de importância do salário mínimo para a população 

brasileira, faz-se necessário apresentar de maneira sucinta, a quantidade de atingidos 

por essa política, para então associar os pontos analisados com as questões 

pertinentes a concentração de rendimentos no Brasil e implicações correspondentes 

a desigualdade de renda. Por isso, nesta seção, veremos, brevemente, o que os 

grupos descritos na seção anterior representam em números. 

Debates na área da economia atentam-se para possíveis impactos das 

alterações do salário mínimo nos rendimentos dos trabalhadores informais6. No 

entanto, estes grupos não serão considerados em nossa análise, para que ela seja 

mais precisa quanto ao número de indivíduos diretamente atingidos pela política de 

salário mínimo. Apesar de isso implicar em um número menor de indivíduos, já que a 

análise não contemplará os efeitos indiretos, a pesquisa será mais segura no que diz 

respeito aos potenciais impactos. 

Como visto no capítulo anterior, o período pós 2003 foi caracterizado por uma 

fase importante para se entender a ampliação da valorização do salário mínimo, 

devido à entrada de um governo adepto às políticas favoráveis aos trabalhadores de 

mais baixa renda. De acordo com a Tabela 3, entre os anos de 2003 e 2004, o SM 

 
6 (LEMOS, 2002; NERI, GONZAGA, CAMARGO, 2000, 2001; SABOIA, 2007, 2010; SOARES, 2002). 
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valorizou 3,7% em termos reais, e continuou nos anos seguintes com elevações 

significativas, com destaque para o ano de 2006, que obteve valorização de 14,1% 

frente ao ano anterior.  

Diante disso, cabe indicar, por exemplo, alguns dados demonstrados por Paula 

Montagner (2005), dessa fase tão significativa, que revelam o número de pessoas 

afetadas diretamente pela fixação do salário mínimo, tendo em vista os grupos 

retratados na seção anterior: 

Considerando informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD 2003) relativos aos ocupados, os trabalhadores que recebiam exatamente um 

salário mínimo representavam 7,5 milhões de pessoas, o que correspondia a 9,4% 

dos ocupados. É relevante destacar que na maior parte das famílias, neste contexto, 

apenas um membro da família trabalhava para obter renda, tendo em vista a baixa 

capacidade da economia brasileira de gerar empregos na época. Assim, segundo o 

Censo Demográfico de 2000, em média, os domicílios têm 3,8 pessoas, e o 

rendimento do trabalho de uma pessoa representa a fonte de recurso das demais. Ou 

seja, as decisões referentes ao salário mínimo podem afetar cerca de 28,4 milhões de 

pessoas, representando 16% da população brasileira em 2003.  

Um segundo grupo afetado diretamente pelas definições relativas ao salário 

mínimo refere-se aos 5 milhões de desempregados que receberam seguro-

desemprego em 2003, dos quais 22% (1,1 milhões de pessoas) receberam um salário 

mínimo, por 3 a 5 meses, dependendo dos meses que se contribuiu ao fundo, sendo 

a maioria deles trabalhadores urbanos. Podemos estimar, portanto, que este número 

configura 1,6% da população do país, que é acrescentada ao grupo de afetados. 

O terceiro grupo eminente trata-se dos aposentados que recebiam exatamente 

um salário mínimo em 2003. Conforme dados da PNAD, estes correspondiam a 6,1 

milhões de pessoas, ou 58% do total de aposentados naquele ano. Ao somar os 

pensionistas, o total de atingidos condizia a 65% dos beneficiários da previdência. 

Somando esses grupos – ocupados, aposentados, pensionistas e 

desempregados no qual a renda equivale um salário mínimo e o conjunto de pessoas 

que dependem desse rendimento dentro das famílias – é possível constatar que 30% 

da população total do país, em 2003, era afetada diretamente pela variação do salário 

mínimo, que, de acordo com Montagner (2005), atingia principalmente os segmentos 

mais fragilizados em sua condição de inserção no mercado de trabalho, que são as 
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mulheres, os negros, os jovens e as pessoas que não concluíram o ensino 

fundamental. 

Dessa maneira, a autora pôde demonstrar que direta ou indiretamente, 

aproximadamente 30% da população poderá ter sua renda mensal elevada como 

efeito dos aumentos propostos para o salário mínimo, refletindo assim a mais ampla 

política de distribuição de renda do país.  

Nesse sentido, no próximo capítulo, veremos de que modo autores como Marta 

Arretche (2018) definem o salário mínimo como a política de maior impacto no que 

tange ainda à desigualdade socioeconômica. Além disso, verificaremos os resultados 

da valorização do salário mínimo sobre a desigualdade de renda, bem como a 

metodologia de análise para mensurar esses efeitos e a comparação com outras 

políticas públicas distributivas. 
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4. EFEITOS DA VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO SOBRE A 

DESIGUALDADE DE RENDA 

 

O processo de valorização do salário mínimo no Brasil desperta o interesse pelo 

debate em torno do seu real efeito sobre a sociedade e a economia como um todo. 

Um dos temas mais relevantes está em seu potencial como mecanismo de redução 

da desigualdade de renda, assim como sua capacidade de combate à pobreza e 

promoção do bem-estar social. Como detalhado no capítulo anterior, o salário mínimo 

além de ser o piso oficial para a remuneração no mercado de trabalho formal, também 

é tido como base para a seguridade social. Assim sendo, o objetivo deste capítulo é 

justamente analisar a eficácia da política de valorização do salário mínimo como 

instrumento redutor da desigualdade de renda, tendo em vista sua abrangência como 

rendimento para a população. 

Apesar das grandes flutuações ocorridas com o salário mínimo a partir de sua 

criação, em 1940, desde meados da década de 1990 ele vem passando por um 

processo sustentado de crescimento. De maneira simultânea, o Brasil experimentou 

um processo de melhora na distribuição de renda, que acabou por reverter, assim, a 

tendência anterior de agravamento das desigualdades de rendimento (Saboia, 2007, 

p. 479).  

O processo de redução da desigualdade de renda apresentado neste trabalho, 

será medido através do Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo o tipo da renda, sendo especialmente mais 

sensível a mudanças em torno da mediana da distribuição. Seu valor varia de 0, 

quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos têm o mesmo valor), a 

1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 

sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). A análise partirá do 

conceito adotado por Arretche (2018), ao explicar a citada redução da desigualdade 

de renda:  

[...] se os estratos inferiores da pirâmide social forem beneficiados por ganhos 

de renda superiores aos estratos mais ricos, ou ainda, se serviços antes 

acessíveis apenas aos estratos superiores forem estendidos aos inferiores, a 

desigualdade terá sido reduzida. (Arretche, 2018, p.2)  
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Este conceito atribui como estável as dimensões que não se restringem a renda, 

ou seja, “a desigualdade será tomada como estável quando a distribuição global da 

renda e/ou de sua associação às dimensões antes mencionadas permanecer 

inalterada” (Arretche, 2018, p.2). 

Nesse sentido, é importante destacar que há diferentes maneiras de se observar 

a desigualdade. Há divergências entre os estudiosos quanto à efetiva redução da 

desigualdade socioeconômica, que são explicados pelo conceito e pela métrica 

adotados. Ou seja, a depender dessas escolhas, as conclusões podem apontar em 

direções opostas. Diante disso, é essencial definir previamente os pressupostos 

utilizados na análise da desigualdade.  

Cientistas que acreditam que a desigualdade de renda se manteve estável no 

Brasil nos últimos 30 anos, partem de uma abordagem utilizada por Piketty (2014), 

voltada para a concentração de renda, em que analisam a renda dos 1% mais ricos 

da população e como esta se comportou em determinado período – que envolvem 

ativos financeiros, rendimentos no patrimônio, trabalho e etc. Isto é, observam se esse 

1% mais rico continuam se apropriando da mesma quantidade da riqueza nacional.  

A outra interpretação chega a uma conclusão oposta, voltada para a distribuição 

de renda, inferindo que a desigualdade caiu, uma vez que se baseia nas distâncias 

entre os mais pobres e os mais ricos, deslocando a observação para os demais 99%, 

ou seja, se a renda foi distribuída entre este restante da população. Apesar das 

divergências, as duas interpretações estão corretas, uma vez que exploram critérios 

distintos. Na primeira, a desigualdade de renda é igual a concentração de riqueza, de 

modo que a desigualdade de renda só vai diminuir se o 1% mais rico reduzir sua 

participação na riqueza total. Já na segunda leitura, a desigualdade de renda terá 

diminuído quando houver redução da distância dos rendimentos entre os estratos 

inferiores da pirâmide social, ou ainda, se estes obtiverem ganhos de renda 

relativamente superior aos estratos mais ricos. Dessa maneira, nesta pesquisa, 

utilizaremos da segunda metodologia de análise, apresentada acima, na qual Marta 

Arretche, em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos, em 2016, defende que 

“a democracia pode produzir pacificamente mudanças significativas na desigualdade 

econômica e social, se focarmos nossa análise na base e no meio da pirâmide social, 

não apenas no topo da distribuição”. 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547577-o-modelo-desenvolvimentista-e-um-projeto-inconcluso-entrevista-especial-com-marcio-pochmann
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/547577-o-modelo-desenvolvimentista-e-um-projeto-inconcluso-entrevista-especial-com-marcio-pochmann
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A desigualdade é um tema fundamental para entender o Brasil. As últimas 

décadas trouxeram mudanças importantes, como a consolidação de direitos, dentre 

eles a ampliação do acesso ao salário mínimo, a partir da Constituição de 1988. No 

entanto, o Brasil ainda segue um país extremamente desigual. Para entender os 

dilemas da desigualdade no Brasil, Marta Arretche, em uma entrevista seguinte 

concedida ao Instituto Humanitas Unisinos, em 2018, aponta que é preciso levar em 

conta a radical desigualdade que nos constituiu enquanto nação, conforme se 

introduziu uma dinâmica de superexploração dos miseráveis. Segundo ela, 

“a desigualdade no Brasil foi tão grande, que o bem-estar — não das famílias ricas e 

da elite — das famílias que estão um pouco melhor depende da miséria dos 

trabalhadores baixamente qualificados que prestam serviços para eles”, analisa. A 

pesquisadora acrescenta, que isso pode explicar, de certo modo, as aversões 

existentes contra políticas de inclusão social, já que a estrutura de desigualdade no 

país, historicamente, foi construída em um contexto em que os muito baixamente 

qualificados levavam vidas miseráveis. 

Em outra entrevista, dessa vez concedida ao Nexo Jornal, Marta Arretche explica 

a trajetória brasileira, nesse sentido. Ela enfatiza que essa trajetória recente mexeu 

pouco na concentração de renda entre os mais ricos, embora tenha mexido muito na 

desigualdade entre os demais (95% aproximadamente). De fato, a queda da 

desigualdade no Brasil se inicia no começo dos anos 90, como visto anteriormente, 

sendo resultado de mecanismos independentes que se combinaram no tempo. Para 

ela, uma das razões principais da desigualdade de renda no Brasil é explicada pelo 

fato de que historicamente o Brasil tinha uma oferta muito abundante de população 

baixamente escolarizada e qualificada no mercado de trabalho, ou seja, 

aproximadamente 40% da população com pouco poder de barganha. Portanto, o que 

acontece no mercado de trabalho é muito importante para entender a desigualdade 

de renda. 

Saboia (2007) entende que a redução das desigualdades na distribuição da 

renda pode ser comprovada tanto pelos rendimentos do trabalho quanto pelos 

rendimentos individuais em geral, e inclusive, pelo rendimento per capita (familiar ou 

domiciliar). Isto quer dizer que, independente do corte utilizado, esse movimento tem 

sido generalizado, tendo portanto um caráter estrutural. 
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O autor indica que há correlação ao comparar a evolução do SM e a distribuição 

de renda, na última década, pois “ao mesmo tempo que o SM crescia em termos reais, 

os indicadores de desigualdade de rendimentos apontavam uma clara melhoria”, 

segundo ele. O gráfico 3 ilustra nitidamente esse movimento de simultaneidade, entre 

1995 a 2005, sugerindo então que tal resultado demonstra que a participação da 

política de recuperação do SM teria colaborado para o processo de melhoria da 

distribuição de renda no país, como expressa o autor. 

 

 

Dedecca (2009) complementa, dizendo que o movimento de valorização do SM, 

em conjunto com a recuperação do emprego formal possibilitada pelo crescimento 

econômico (2003-2008), permitiu alterações na distribuição de renda do trabalho, 

reduzindo o índice de concentração. 

De acordo com Firpo e Reis (2007), as variações no salário mínimo acabam por 

influenciar os indivíduos presentes na cauda inferior da distribuição de rendimentos, 

embora estes não sejam exatamente os mais pobres, visto que uma proporção 

relativamente alta de trabalhadores recebe rendimentos inferiores a um salário 

mínimo. 

Para entender essa dinâmica, podemos analisar o comportamento dos 

rendimentos do trabalho em determinado período, como fez Saboia (2007). Ao 

explorar os dados da Pnad relativos à evolução dos rendimentos médios do trabalho 

entre os anos de 1995 a 2005, por exemplo, o autor verificou que há um resultado 

Gráfico 3 – Salário mínimo e índice de Gini da renda familiar per 
capita – 1995-2005 
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desfavorável, com queda de 12,8% no rendimento real do período, conforme Tabela 

4. Enquanto isso, o cenário é bastante diferente se analisarmos a posição dos 

indivíduos na estrutura de rendimentos. Se verificarmos o terceiro décimo, ou seja, 

aqueles que recebiam valores equivalentes ao SM em 2005, segundo ele, nota-se um 

crescimento de 33%, assim como o segundo e o quarto décimos também tiveram 

aumentos e cujos rendimentos também estão entorno do SM. Contudo, os demais 

décimos apresentaram comportamento contrário, sofrendo quedas até mesmo 

consideráveis. Assim, é possível conferir que a política de valorização em torno do 

salário mínimo atingiu diretamente uma determinada população em específico, a qual 

foi beneficiada com aumento na renda mesmo em um contexto de quedas nos demais 

níveis de rendimento, o que reduz a desigualdade. 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Pnads 1995-2005.  
Notas: 1) Valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 2005. 

 2) Os valores referentes a 2000 foram obtidos por interpolação linear. 

 

No entanto, cabe destacar, de acordo com Saboia (2007), que apesar do valor 

do SM ter aumentado neste período, houve um aumento simultâneo da porcentagem 

de pessoas que recebiam menos de um SM. Ou seja, embora este seja oficialmente 

a menor remuneração permitida, o crescimento do salário mínimo não impediu que 

um maior percentual de trabalhadores fosse deslocado para o patamar daqueles que 

são remunerados com valores abaixo de um SM. 

Em relação aos rendimentos de pensões e aposentadorias, Saboia (2007) 

aponta que dados da Pnad revelam que, entre 1995 e 2005, os rendimentos de 

Décimos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variação (em %)

1º 91 100 92 98 90 89 87 84 77 80 84 -7,9%

2º 193 199 196 202 194 194 195 196 185 189 202 4,6%

3º 225 240 237 244 239 250 262 261 264 271 299 33,0%

4º 312 330 327 331 317 317 317 311 301 306 322 3,3%

5º 407 424 424 431 410 408 405 393 370 385 404 -0,8%

6º 518 543 541 537 508 506 503 495 462 470 489 -5,5%

7º 683 708 701 696 656 646 636 610 578 580 609 -10,8%

8º 952 976 968 950 890 873 857 839 776 784 812 -14,7%

9º 1493 1528 1513 1487 1385 1362 1338 1299 1203 1202 1227 -17,8%

10º 4344 4442 4380 4324 3953 3943 3934 3834 3488 3429 3600 -17,1%

Total 923 948 937 929 864 859 854 833 770 770 805 -12,8%

Tabela 4 – Rendimento médio mensal real de todos os trabalhos de 
pessoas na faixa etária de 10 anos ou mais, ocupadas com rendimento, 

por décimos da distribuição – 1995 a 2005 
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aposentadorias oficiais subiram de 10,7% para 13,8%, e os de pensões oficiais de 

2,8% para 4,3%, enquanto a parcela da renda do trabalho caiu de 82,2% para 75,9%. 

Tal fato resultou, de um lado, pelo processo de envelhecimento populacional e, por 

outro, da ampliação da seguridade social no País. Desta forma, o crescimento do SM 

no período teve fortes repercussões sobre esse movimento, deixando clara sua 

importância, já que o SM representa o piso oficial desse tipo de rendimento, e seu 

crescimento, acima do aumento das pensões e aposentadorias em geral, fez que o 

piso acabasse se transformando no valor pago à maior parcela dos aposentados e 

pensionistas do INSS (57,5% e 59,8%, respectivamente, em 2005). 

Em termos de distribuição de renda, ainda de acordo com Saboia (2007), a 

melhor variável para se medi-la do ponto de vista do bem-estar da população, é a 

renda familiar per capita. Assim, para avaliar o potencial do SM na melhoria da 

distribuição de renda é interessante verificar onde se inserem as pessoas que 

recebem um SM segundo sua posição na distribuição da renda familiar per capita. A 

redução na desigualdade da renda familiar per capita entre 1995 e 2005 foi 

relativamente alta, com a queda do índice de Gini de 0,599 para 0,564, indica o autor. 

O gráfico 4 ilustra tal disposição, sendo possível notar que os oito décimos inferiores 

da distribuição da renda familiar per capita tiveram aumentos no período, ao mesmo 

tempo em que os dois décimos superiores sofreram quedas, demonstrando uma 

inequívoca melhoria na distribuição da renda familiar per capita. A situação é 

semelhante quando se considera a distribuição de pensões e de aposentadorias cujo 

valor é igual ao SM, em que localização das pessoas com rendimentos do trabalho 

iguais a um SM na distribuição do rendimento familiar per capita mostra resultados 

interessantes pois, nesse caso, ocorre um deslocamento da curva para os níveis um 

pouco mais altos de rendimento familiar per capita (ver gráfico 5). A maior 

concentração é obtida no sexto décimo (renda familiar per capita próxima a um SM) 

no qual se encontram quase 30% dos aposentados e dos pensionistas que recebem 

o SM. 
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Gráfico 4 – Rendimento familiar per capita médio mensal 
real por décimos da distribuição – 1995 a 2005 

 

Gráfico 5 – Distribuição percentual das pessoas com 
rendimento de aposentadorias e de pensões oficiais cujo valor 
é igual a um SM por décimos da renda familiar per capita – 2005 
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Portanto, é possível perceber, desse modo, que as elevações no valor real do 

salário mínimo observadas até aqui, de maneira geral, têm impacto importante sobre 

os setores menos qualificados do mercado de trabalho. Ocorre assim, um processo 

de inclusão que reduziu a desigualdade, embora tenha ocorrido num contexto em que 

o 1% mais rico mantém a extração uma parcela significativa da riqueza total. Arretche 

(2018) evidencia esse processo de inclusão com base na taxa de crescimento da 

renda domiciliar per capita média por vintis entre o período democrático 

contemporâneo (1984-2015) – ver gráfico 6 –, mostrando que os estratos inferiores 

de renda obtiveram proporcionalmente mais que os estratos superiores, sendo 

possível notar que a renda dos domicílios do terceiro ao sexto vintis cresceu 160% e 

que os ganhos relativos de renda para os domicílios situados no piso e no meio da 

escala contínua da distribuição foram superiores àqueles obtidos pelos estratos 

superiores. Além disso, verifica-se que o fato de a maior parte dos indivíduos que 

recebem o SM se inserirem em níveis de renda relativamente baixos, justifica o 

argumento de que o SM pode ser utilizado para a melhoria da distribuição de renda. 

 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 1984-2015 (valores 
deflacionados para setembro de 2016). Notas: Para o cálculo, foram considerados o ano 
anterior ao início do período de interesse e o último ano desse intervalo.  

 

Gráfico 6 – Taxa de Crescimento da Renda Domiciliar per capita, por 
vintis selecionados no Brasil, 1984-2015 
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Acerca do impacto das políticas públicas em relação à desigualdade de renda, 

há um debate sobre qual dos instrumentos disponíveis seria mais efetivo nessa 

dinâmica. Arretche (2018) acredita que a política de valorização do salário mínimo foi 

a que mais contribuiu para o enfrentamento das desigualdades, se compararmos com 

uma das principais políticas de transferências de renda: o Programa Bolsa Família 

(PBF)7. Isso se deve, segundo ela, porque, apesar de toda popularidade do Bolsa 

Família – e nesse caso, o programa foi muito efetivo em reduzir a pobreza extrema no 

Brasil – este teve muito pouco impacto sobre a desigualdade de renda. Além disso, 

acrescenta que, embora tenha atingido 11 milhões de famílias em condições 

miseráveis, seu valor é tão pequeno (em média R$170 a R$240), que não afeta as 

distâncias sociais – se caracterizarmos pobreza como insuficiência de renda e essa 

distância como uma relação entre a renda dos extremos dos estratos sociais. Desse 

modo, ao analisar a redução da desigualdade, o programa mais inclusivo é o que 

vinculou ao SM às aposentadorias não contributivas e ao seguro desemprego, 

combinado à uma política de valorização do SM que ocorre no Brasil nas últimas 

décadas. Portanto, essa política de valorização do mínimo teve muito mais impacto 

do que o Bolsa Família ao elevar a renda dos indivíduos com os rendimentos mais 

baixos (trabalhadores do setor formal e beneficiários da previdência), sendo, nesse 

caso, o PBF, considerado como um programa efetivo de alívio à extrema pobreza. O 

SM então, teve um impacto muito grande na redução das desigualdades e na proteção 

dos baixamente qualificados, que são os mais vulneráveis.  

Além disso, Arretche (2018) acrescenta que entre 2012 e 2015, o valor dos 

benefícios do Bolsa Família teve sofreu apenas um reajuste, de 10% no ano de 2014 

— abaixo da taxa de inflação para o período —, enquanto o salário mínimo foi 

reajustado anualmente conforme a fórmula estabelecida que incorpora totalmente a 

inflação e a variação do PIB (quando positiva). Isso quer dizer que, ao passo que os 

ganhos dos beneficiários das políticas vinculadas ao salário mínimo foram protegidos 

da inflação, os beneficiários do Bolsa Família ficaram mais vulneráveis. 

 
7 O Bolsa Família é um programa que visa contribuir para o combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil. Está previsto em lei - Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 - e é regulamentado 
pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas. Ele foi criado em outubro de 2003 
e possui três eixos principais: complemento da renda; acesso a direitos; e articulação com outras ações 
a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o 
responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos. 
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Podemos caracterizar o Bolsa Família como focalizado nas camadas mais 

baixas da sociedade, sendo mais eficiente para reduzir o percentual de pobres na 

população, o que consequentemente reduz a desigualdade de renda. Ou seja, é um 

instrumento que tem papel importante sobre a extrema pobreza, mas seu impacto 

sobre a desigualdade é muito pequeno. O SM, por sua vez, é mais eficiente para 

elevar a renda de camadas médias da distribuição de renda, potencializando a queda 

na desigualdade, sem o objetivo de combater a pobreza. Desse modo, para 

demonstrar a efetividade do SM é preciso diferenciar o objetivo entre redução da 

extrema pobreza e diminuição da desigualdade de renda, visto que tal questão 

provoca um grande debate entre os autores que analisam os impactos do SM. 

Diante das questões analisadas durante esse capítulo, pode-se dizer que o SM 

tende a melhorar a distribuição de rendimentos do trabalho, pensões e 

aposentadorias, e, sobretudo, possui impacto importante sobre os setores menos 

qualificados do mercado de trabalho. Ademais, o SM é capaz de reduzir os níveis de 

desigualdade de renda, uma vez que a população atingida por essa política obteve 

ganhos relativamente maiores do que as camadas superiores, diminuindo a distância 

destes para os mais ricos, ainda que em um contexto em que o 1% mais rico mantém 

a extração uma parcela significativa da riqueza total. Contudo, reconhece-se que, pelo 

fato de não atingir diretamente as famílias mais pobres, significa que o SM tem 

capacidade limitada quanto à redução da pobreza absoluta.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da presente pesquisa, foi possível verificar a relação entre dois temas 

de relevo no contexto nacional, quais sejam, salário mínimo e desigualdade de renda. 

Desse modo, observou-se uma relação inversa entre essas duas variáveis, sobretudo 

a partir dos anos 2000, período em que o salário mínimo cresceu em termos reais, ao 

passo que houve uma redução nos níveis de desigualdade de renda. 

O salário mínimo é resultado de um longo processo de luta dos trabalhadores 

por melhores condições de trabalho e contra a exploração por parte dos 

empregadores, passando a ganhar força com a implementação da Constituição 

Federal de 1988. Ademais, a queda da desigualdade econômica é explicada, em 

grande parte, por políticas de “inclusão dos outsiders”, estabelecidas ainda pela CF 

de 1988. Esta garantiu transferências monetárias vinculadas ao valor do salário 

mínimo para trabalhadores com inserção precária no mercado de trabalho, tendo 

impacto sobre a desigualdade entre os indivíduos, uma vez que o direito à previdência 

e à saúde eram detidos apenas por aqueles inseridos no mercado formal de trabalho. 

Assim, a abrangência da política de salário mínimo se estendeu sobre a renda de 

aposentadorias, pensões e de programas sociais, como o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Esse processo foi denominado como de inclusão dos outsiders. 

Depois de ter atingido um dos valores reais mais baixos da sua história, o salário 

mínimo, a partir de 1995, passou por processo sustentado de valorização. A partir de 

2003, o contexto político favorável permitiu significativas decisões que resultaram em 

expressivas valorizações, ao se estabelecer uma política permanente de valorização 

do piso nacional, estipulando um critério de cálculo que foi incorporado definitivamente 

em 2007 e tornou-se lei em 2011.  

Conforme esperado, confirmou-se o efeito favorável desse movimento sobre os 

rendimentos das camadas os indivíduos presentes na cauda inferior da distribuição 

de rendimentos, embora estes não sejam exatamente os mais pobres - tendo em vista 

que uma proporção relativamente alta de trabalhadores recebe rendimentos inferiores 

a um salário mínimo -, ainda que num contexto em que parcela da renda total 

apropriada pelo 1% mais rico no Brasil não tenha sido reduzida. 

Essa análise adotou como critério de redução da desigualdade a evidência de 

estratos inferiores da pirâmide social forem beneficiados por ganhos de renda 



47 

 

 

 

relativamente superiores aos estratos mais ricos, podendo assim afirmar que a 

desigualdade econômica no Brasil foi reduzida durante o período analisado. 

Contudo, preciso reconhecer que o fato de o SM não atingir, diretamente, as 

famílias mais pobres, demonstra sua capacidade limitada na diminuição da pobreza, 

cabendo então ao Programa Bolsa Família o principal instrumento com eficácia no 

combate à redução da pobreza extrema. 

 Assim, a visão deste trabalho é de que a política de valorização salário mínimo 

e políticas governamentais como o PBF possuem objetivos diferentes: o da primeira 

é promover um aumento acima da inflação nos rendimentos dos trabalhadores com 

salários mais baixos, bem como aposentados e beneficiários do INSS; e o da segunda 

é auxiliar indivíduos que estão abaixo das mínimas condições de sobrevivência e que 

na maioria dos casos, se encontram fora do mercado de trabalho. Dessa forma, 

apesar de ambas as políticas combaterem indiretamente a desigualdade, elas 

possuem naturezas distintas e, portanto, não devem ser comparadas e sim, aplicadas 

conjuntamente. 

Por fim, apesar de todo esse avanço, no que diz respeito a uma estrutura social 

caracterizada pela sustentação do mecanismo de aumento dos rendimentos mínimos, 

que implicou na melhora da desigualdade econômica, é necessário sublinhar que a 

continuidade de tal processo nos próximos anos está dependente do contexto político-

econômico, uma vez que as decisões nesse âmbito serão essenciais para promover 

a manutenção da elevação do padrão civilizatório do país. Cabe, portanto, observar 

adiante o comportamento dos próximos anos para avaliar a trajetória mais recente do 

valor da remuneração mínimo e sua relação com o bem-estar social e a desigualdade 

socioeconômica. 
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