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RESUMO 

Este trabalho teve par objetivo apresentar urn estudo sabre o salario mfnimo, 

destacando urn pouco da sua historia no mundo e principalmente no Brasil de 1940 a 

2000, chamando a atenc;ao para a implantac;ao do salario mfnimo regional do Parana 

no ana de 2006. 0 trabalho apresenta urn pouco da polemica em tomo da aprovac;ao 

do SMR, e busca na teoria de Kalecki uma resposta para questao do salario mfnimo 

como instrumento eficaz na distribuic;ao de renda, e apresenta algumas pistas para 

aprofundar o debate. 

Palavra chave - Salario Mfnimo - Salario Mfnimo Regional 
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1. INTRODUCAO 

Tern havido urn intenso debate sabre a polftica social brasileira nos ultimos anos 

do qual sobressaem duas posigoes aparentemente antagonicas. De urn lado, 

posicionam-se aqueles que defendem o ponto de vista de que as polfticas devam ser 

universais, tao amplas quanta possfveis, de modo a atingir o maior numero de 

indivfduos. Do outro lado, estao os que criticam o fato de as polfticas universais serem 

pouco eficientes no combate a pobreza e a rna distribuigao de renda, na medida em 

que beneficiam tambem pessoas que ja se encontram numa situagao relativamente 

privilegiada na sociedade. 

0 Salario Mfnimo (SM) desde a decada de 1940, tern sido apontado como uma 

das mais importantes polfticas sociais universais, com efeitos favoraveis na redugao da 

pobreza e na melhoria da distribuigao de renda do pafs. Por outro lado, argumenta-se 

que talvez a melhor polftica social seja uma combinagao dos dais tipos (universais e 

focalizadas ). 

No entanto, desde a sua criagao, o Salario Mfnimo passou por diferentes fases 

registrando entre 1990 e 1995, a maior queda do patamar do Salario Mfnimo, com 

redugao de seu valor media para 27%. 

0 maior obstaculo levantado, para a elevagao do Salario Mfnimo eo impacto que 

este aumento causaria sabre as contas da previdencia, ja que a constituigao preve que 

o piso dos beneffcios seja igual ao piso nacional. 

0 grande desafio era o de construir uma proposta de desvinculagao do SM da 

previdencia, que propiciasse urn impacto positivo no mercado de trabalho, sem reduzir 

os beneffcios previdenciarios. 

E foi pela iniciativa do governo federal, que o Congresso Nacional aprovou a Lei 

Complementar 103, de 14 de Julho de 2000, que autorizou os Estados e o Distrito 

Federal a institufrem o piso salarial a que se refere o inciso V do Artigo 7 da 

Constituigao Federal. Esta lei permitiu a existencia de pisos nos Estados aos 

empregados do setor privado e domestico, desde que nao tenham piso em suas 

categorias profissionais, definido em lei ou por negociagao coletiva, cabendo ao poder 
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Executive a iniciativa para fixar o piso com a aprovac;ao da Assembleia Estadual. Desta 

forma os estados ficaram livres para implantarem o seu proprio Salario Mfnimo, nao 

dependendo do govemo federal, e nem este ficou subordinado a pressoes de 

govemadores. 

A exemplo do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sui, o govemo do Parana fixou 

em ambito estadual, atraves da Lei n° 15.118 de 12/05/2006, o piso salarial Regional 

em valores que variam entre R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) e R$ 437,80 

(quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), em conformidade com as 

diversas categorias profissionais, o que pode proporcionar urn aumento real de ate 46% 

em relac;ao ao Salario Mfnimo nacional vigente ate abril de 2006. 

Segundo o governo do Parana, a proposic;ao desse Salario Mfnimo regional 

(SLR) decorre de estudos conjuntos realizados par 6rgaos do estado e entidades 

sindicais, cujas conclusoes levaram em conta a fixac;ao do Salario Mfnimo nacional em 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Argumenta o governo que o SLR garantira aos 

trabalhadores nao organizados sindicalmente, os preceitos constitucionais mfnimos, 

estimulando o sistema produtivo e possibilitando uma melhor distribuic;ao de renda. 

0 presente trabalho vai no sentido de investigar urn pouco da hist6ria do Salario 

Mfnimo no mundo e no Brasil, identificar as suas principais fases ate a aprovac;ao da 

Lei que permite a implantac;ao do Salario Mfnimo Regional e apresentar algumas pistas 

para futuros estudos que poderao aprofundar o debate. 

0 trabalho esta organizado em 5 capftulos incluindo esta introduc;ao. No segundo 

capitulo apresentamos urn estudo baseado numa pesquisa do DIEESE (1992) onde e 

identificado a hist6ria do SM, destacando sua importancia em alguns pafses, bern como 

as principais fases da sua trajet6ria no Brasil de 1940 a 2000. 

0 terceiro capftulo relata a aprovac;ao do SMR no Parana, com a opiniao de 

algumas lideranc;as ligadas ao mundo do trabalho. 

A parte te6rica deste trabalho, e representada pela teoria da distribuic;ao e 

determinac;ao do nfvel de renda em KALECKI, onde ele vai dizer que a distribuic;ao de 

renda e urn fenomeno essencialmente microeconomico, que deve ser compreendido a 

partir do processo de formac;ao dos prec;os. 
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Na conclusao final e apresentado algumas pistas que poderao servir para um 

estudo mais aprofundado referente ao impacto do SMR na distribuic;ao de renda do 

Parana. 

2 - A HISTORIA DO SALARIO MiNIMO 

Segundo DIESSE (1992), a criac;ao do SM ao Iongo da hist6ria do capitalismo e 

fruto, ao mesmo tempo, da luta dos trabalhadores e da intervenc;ao do Estado. 

No seculo XX, o estabelecimento de um piso salarial legal para o ingresso no 

mercado de trabalho significou um melhor nfvel de vida para a classe trabalhadora, 

principalmente depois da grande crise economica de 1929. 

Nos pafses industrializados, foi necessaria a garantia institucional de uma renda 

minima, o fortalecimento dos sindicatos e do sistema de contrato coletivo, uma vez que 

o mercado de trabalho mostrou ser, na maior parte das vezes, desfavoravel aos 

trabalhadores. 

lsto ocorreu e ainda ocorre porque o livre funcionamento do mercado termina 

levando, ao Iongo do tempo, a existencia de uma quantidade de mao-de-obra bern 

maior do que os pastas de trabalho gerados. Em func;ao disso, o poder de barganha 

dos trabalhadores torna-se insuficiente para elevar o n fvel de rendimentos do con junto 

dos assalariados, sobretudo dos trabalhadores nao qualificados. 

A instituic;ao do Salario Mfnimo tern par objetivo garantir uma remunerac;ao 

melhor ao conjunto dos trabalhadores nao qualificados e este tipo de regulamentac;ao 

tende a unificar o salario de ingresso no mercado, o que e bam quando o sistema de 

contratac;ao coletiva nao e praticado. 

Hoje em dia, nos pafses desenvolvidos, a politica de Salario Mfnimo esta inserida 

no conjunto de polfticas sociais, embora um numero bern reduzido de trabalhadores 

receba valores pr6ximos ao mfnimo. 

Nos paises de terceiro mundo, o SM e, ou deveria ser, garantia de sobrevivencia 

e, ao mesmo tempo, instrumento de orientac;ao de grande parte dos salarios pagos. 
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2.1 - 0 Salario Mfnimo no Mundo 

Curiosamente, os primeiros pafses a instituir pisos salariais, no final do seculo 

XIX, foram a Australia e a Nova Zelandia, pafses distantes da Europa e da America do 

Norte, principais centros industriais na epoca. 

0 primeiro pafs europeu a legislar sabre o Salario Mfnimo foi a lnglaterra, em 

1909. Depois foi a vez dos Estados Unidos, em 1912, seguido da Fran<;a em 1915, da 

Noruega e Austria em 1918, da Tchecoslovaquia em 1919, da Alemanha em 1923, da 

Espanha em 1926 e Belgica em 1934. 

Essas experiencias possufam dais tra<;os em comum. Por urn lado, 

representavam a I uta dos trabalhadores contra a explora<;ao do trabalho. Por outro lado, 

em todos esses casas, o Salario Mfnimo, limitado inicialmente a alguns setores e 

representando conquistas de determinadas categorias de trabalhadores, se estende 

aos poucos ao conjunto de toda economia. Esse processo adquire maior intensidade a 

partir da crise dos anos de 1930 e da Segunda Guerra Mundial. Na America Latina, 

apenas a Argentina tern experiencia semelhante a desses pafses da Europa. 

0 Mexico, no principia do seculo XX, e o primeiro pafs Iatino americana a indicar 

o Salario Mfnimo em sua constitui<;ao. Essa disposi<;ao constitucional reconhece, 

explicitamente, que o Estado deve assegurar urn nfvel de vida mfnimo aos 

trabalhadores. No inicio da decada de 1930, e criada a Comissao Nacional do Salario 

Mfnimo que tern como tarefa definir os salaries dos mexicanos. 

Nos principais pafses capitalistas, o Salario Mfnimo passa por importantes 

mudan<;as, ap6s a grande crise economica de 1929. Com a interven<;ao do Estado na 

economia, ele se transforma em instrumento de polftica social. 

Assim, nos Estados Unidos, em 1938, o Salario Mfnimo passa a ser parametro 

basico da polftica social do govemo, como parte do conjunto de medidas direcionadas 

aos trabalhadores, tem-se a redu<;ao de jomada de trabalho para 40 horas semanais, o 

fortalecimento dos sindicatos e a generaliza<;ao dos contratos coletivos de trabalho. 
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Tambem na Europa Ocidental, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial, o Salario Mfnimo comega a fazer parte, cada vez mais, das medidas 

govemamentais relativas a garantia dos direitos basicos de cidadania. 

Na Franga, par exemplo, a polftica de Salario Mfnimo e reformulada em 1950. E 
criado o Salario Mfnimo lnterprofissional Garantido - SMIG. Uma comissao tripartite 

define, em 1952, a escala m6vel como instrumento de recomposigao do poder 

aquisitivo do Salario Mfnimo, o que se reflete nos pisos salariais das categorias 

profissionais. 

Na ltalia, embora nao exista o Salario Mfnimo nacional com as caracterfsticas 

encontradas no Brasil, ha urn acordo social mantido desde 1945 entre a CGIL -

Confederagao Geral ltaliana dos Trabalhadores - e a CONFINDUSTRIA -

Confederagao das Organizagoes da Industria - pelo qual as salarios tern reajustes 

automaticos de acordo com a variagao do custo de vida. Quanta menor o salario, maior 

o reajuste. Esta diferenciagao ocorre porque a escala m6vel e composta par urn fndice 

de pregos definido a partir de uma cesta basica de bens e servigos do trabalhador. A 

variagao no custo desta cesta e repassada aos salarios em geral, privilegiando aqueles 

de menor valor. 

Atualmente, sao poucos as trabalhadores que recebem Salario Mfnimo au seu 

equivalents nos pafses desenvolvidos, nao ultrapassando, de urn modo geral, as 20% 

do conjunto dos assalariados. lsto ocorre porque o sistema de contratagao coletiva de 

trabalho, generalizado e bern desenvolvido, possibilitou elevar as salarios a nfveis 

superiores ao SM de sobrevivencia. Nesses pafses, as trabalhadores com remuneragao 

proxima ao Salario Mfnimo pertencem a categorias nao organizadas au sem 

formalizagao do contrato coletivo de trabalho. 

Em sfntese, cabe ressaltar que o Salario Mfnimo e importante nos pafses 

industrializados como parte de urn conjunto de medidas voltadas a cidadania. Assim, 

como ha seguro desemprego, aposentadoria, renda mfnima garantida para pessoas 

com au sem ocupagao e com rendimento inferior a uma linha de pobreza - limite da 

condigao de miseria - ha tambem urn Salario Mfnimo para trabalhadores pouco 

qualificados. 
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Vale registrar ainda que, durante os anos de 1980, com aprofundamento da crise 

economica nos pafses do primeiro mundo e as profundas mudan9as ocorridas no 

mercado de trabalho, nos contratos de trabalho e nos rendimentos dos assalariados, 

mais uma vez, o Salario Mfnimo foi confirmado como instrumento basico na polftica 

social destes pafses. 

2.2-0 Salario Mfnimo no Brasil 

Os trabalhadores brasileiros lutam por um salario digno desde o final do seculo 

XIX, quando se generaliza o trabalho assalariado no Brasil. 

Entretanto, e somente com a Revolu9ao de 30 que o Salario Mfnimo passa a ser 

uma preocupa9ao oficial. Antes disso, para os govemos de orienta9ao liberal de 

principia do seculo, tanto um Salario mfnimo, como qualquer outra interven9ao de 

cunho social, estavam inteiramente fora de cogita9ao. 

A incorpora9aO do Salario Mfnimo a ConstitUi9aO de 1934 faz parte das grandes 

mudan9as ocorridas no pafs durante o primeiro govemo de Getulio Vargas, de 1930 a 

1945. No que diz respeito ao mundo do trabalho, alem do Salario Mfnimo, foram criado 

o Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio em 1930, o Departamento Nacional do 

trabalho em 1931, as Juntas de Concilia9ao e Julgamento das Rela96es de trabalho e a 

Carteira de Trabalho em 1932. Come9a assim, em 1934, a longa hist6ria oficial do SM 

no Brasil. 

Em 1936, a Lei n° 185 de 14 de Janeiro instituiu as Comissoes de Salario Mfnimo 

como objetivo de estudar e estipular o valor do mfnimo nacional. No entanto, somente 

em 1938 e definida sua composi9ao. Sao de cinco a onze pessoas por comissao, de 

acordo com a importfmcia de cada uma das vinte e duas regioes geograficas do Brasil. 

Essas comissoes, com participa9ao de representantes de trabalhadores e patroes, 

deveriam definir as necessidades essenciais da popula9ao, como base para a 

determina9ao do valor do Salario Mf nimo. Para is so, foi elaborada uma pesquisa 

especial e tambem se efetuou um levantamento dos mais baixos salaries pagos no 

pafs. 
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0 Decreto Lei 399 de abril de 1938 regulamentou a Lei no 185 de 1936 e, em seu 

artigo 2°, estabelece que: "denomina-se Salario Mfnimo a remunera9ao minima devida 

a todo trabalhador adulto, sem distinyao de sexo, por dia normal de servi90 e capaz de 

satisfazer, em determinada epoca e regiao do pais, as suas necessidades normais de 

alimenta9ao, habita9ao, vestuario, higiene e transporte." 

A rayao essencial minima, estabelecida pelo mesmo Decreto Lei, composta por 

um conjunto variavel de alimentos divididos em doze grupos e construfdas para atender 

as necessidades nutricionais de um trabalhador adulto, e mais um passo em dire9ao a 

implanta9ao do minimo. No grafico 1 pode-se verificar a distribuiyao dos gastos de urn 

trabalhador de baixa renda no municipio de Sao Paulo em 1940. 

60 
50 
40 
30 
20 
1 0 

0 

GRAFICO 1- Dlstrlbuic;ao dos Gastos de trabalhadores de 
baixa renda para flxac;ao do Salarlo M lnlm o-M unlclpo de Sao 

Paulo-1949 

Fonte: MTPS. Salario Minimo. Brasilia, MTPS/Servi~o de Documenta~io, 1969 

Em 1° de maio de 1940, atraves do Decreto Lei 2.162, e finalmente instituido o 

Salario Minimo no Brasil e definidos quatorze valores de acordo com as diferen9as 

verificadas entre as varias regioes brasileiras. Para cada uma dessas regioes, foi 

institucionalizado o valor mais freqOente das remunera9oes mais baixas pesquisadas. 0 

Decreto Lei entrou em vigor sessenta dias ap6s sua publica9ao em 04/05/1940. 

Durante um Iongo periodo, cada Estado tinha urn Salario Minimo (cujo valor 

podia coincidir como de outro) e Comissoes de Salario Minimo Estaduais e paritarias 
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eram responsaveis pelos calculos que deveriam subsidiar os reajustes. Estas 

comissoes podiam nomear subcomissoes que, por sua vez, optavam por valores 

diferenciados dentro de urn mesmo Estado. Com isso, chegou a haver 51 salaries 

mlnimos diferentes em todo o pais. Ap6s 1964, as comissoes foram extintas. Pouco a 

pouco, o Salario Minima foi sendo unificado por regioes geograficas, ate chegar a urn 

s6 em 1984. 

Na realidade, a implantayao do Salario Minima, no que diz respeito a seus 

valores, teve como objetivo muito mais o favorecimento do processo de industrializayao 

que se iniciava no Brasil, atraves da homogeneizayao do custo de reproduyao da forya 

de trabalho e da estabilizayao do custo do trabalho no calculo capitalista, do que a 

elevayao dos salaries mais baixos. 
GRAFICO 2 - PODER AQUISITIVO MEDIO DO SALARIO MINIM01940- 1991 

jul/40 1940/51 1952/64 1965191 

Defletor: 1940 a 1958 -lndice de Custo de vida da Prefeitura de Sao Paulo. 

A evoluyao de mais de meio seculo do Salario Mlnimo no Brasil se deu em tres 

fases bern distintas. A primeira, de consolidayao do Salario Mlnimo, compreende o 

perlodo que vai desde de 1940 ate 1951. Durante esse tempo, o poder aquisitivo do SM 

representou, em media, 63% do de julho de 1940, conforme evidencia o grafico 2. 

A segunda fase, de recuperayao do Salario Minima, vai de 1952 a 1964, e seu 

poder aquisitivo foi, em media, 4% superior ao de julho de 1940. 
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Finalmente, a terceira fase, de restric;ao do Salario Mfnimo, que correspondeu, 

em media, a 51% do poder aquisitivo de 1940, refere-se ao perfodo de 1965 a 1991. 

2.2.1- Primeira Fase: A Consolidac;ao do Salario Mfnimo -1940 a 1951 

A criac;ao do Salario Mfnimo em 1940 fez parte de uma serie de intervenc;oes do 

Estado brasileiro, no sentido de regular os conflitos entre o capital e o trabalho que se 

generalizavam com inicio da industrializac;ao. 

A legislac;ao relativa ao trabalho - Consolidac;ao das Leis do Trabalho - CL T -

quando definida em 1943, abrangia praticamente s6 os trabalhadores urbanos, embora 

estes, durante a decada de 1940, constitufssem a menor parte da forc;a de trabalho, 

quase toda ela localizada no campo. Foram necessaries ainda muitos anos de luta para 

que o trabalhador rural tivesse acesso, pelo menos par lei, a diversos direitos 

trabalhistas - como a estabilidade no emprego ap6s dez anos de trabalho numa mesma 

empresa privada (legislac;ao anterior a criac;ao do FGTS em 1967), descanso semanal 

remunerado, aviso previa, ferias anuais remuneradas, sindicalizac;ao e outros - o que 

comprova que os objetivos do Estado estavam voltados para o processo de 

industrializac;ao e para a regulamentac;ao do conflito urbana entre o capital e o trabalho. 

As diversas legislac;oes do trabalho, embora trouxessem avanc;os sociais, tinham 

uma contrapartida nao desejada, uma vez que retiravam dos sindicatos muito de seu 

poder polftico. 

Por outro lado, do ponto de vista empresarial, a criac;ao do Salario Mfnimo 

permitiu a unificac;ao de uma determinada taxa de salaries e, assim estabilidade no 

calculo do custo da mao-de-obra. Alem disso, o Salario Mfnimo representou uma 

garantia de demanda de bens de consumo e servic;os de uso dos assalariados, 

produtos que na epoca eram carro-chefe do incipiente processo de industrializac;ao 

nacional. 

A fixac;ao dos primeiros valores do SM fazia parte de uma ampla orientac;ao 

govemamental. Dentro desse mesmo espfrito, foi criado pela Constituic;ao de 1937 o 

Conselho de Economia Nacional, com representantes de empregados e empregadores 
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dos varios ramos da produc;ao, com o objetivo de coordenar e aperfeic;oar a produc;ao 

nacional. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, foi tambem definida a 

Coordenac;ao de Mobilizac;ao Economica, com a preocupac;ao de orientar as atividades 

produtivas, OS transportes e ainda fixar OS prec;os maximos, mfnimos e basicos dos 

produtos do produtos de consumo nacional. 

No ana de 1943, o Salario Mfnimo foi reajustado duas vezes para recompor o 

poder de compra corrofdo pela inflac;ao. Depois disso, o valor do Mfnimo permaneceu 

congelado ate 1951, embora a lei previsse correc;oes em perfodos nao superiores a tres 

a nos. 

A partir de 1946, com a ascensao das ideias liberais do governo Dutra o valor do 

Salario Mfnimo permaneceu inalterado, chegando a 1951, no municipio de Sao Paulo, 

com apenas 35% do poder aquisitivo de 1940. 

Essa queda violenta do poder de compra do valor do Mfnimo ocorreu 

simultaneamente ao desmonte de alguns controles diretos da economia, parte dos 

objetivos da polftica economica liberal do Governo Dutra. 

Fonte: DIEESE, FGV. 

Elabor~ : DIESSE. 

0 grafico 2 mostra que a evoluc;ao do Salario Mfnimo real no municipio de Sao 

Paulo e a renda per capita no Brasil, durante o perfodo de 1940/51, apresentam 

comportamentos distintos. Cresce o PIB per capita enquanto o Salario minima, de 1940 

a 1944, mantem uma media real anual equivalente a 86% do seu valor em 1940. Nos 

anos seguintes, o poder aquisitivo media anual representa apenas 47% daquele vigente 

em 1940. 

2.2.2- Segunda Fase: A Recuperac;ao do Salario Mfnimo- 1952 a 1964 

Esta fase corresponde ao perfodo em que o Salario Mfnimo teve o maior poder 

aquisitivo de sua hist6ria e, assim, acompanhou mais de perto o desenvolvimento da 

economia brasileira. 
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De 1952 a 1959, ha um forte crescimento do poder aquisitivo do Salario Mfnimo, 

chegando a 7% acima de seu valor em 1940, enquanto nos anos de 1960 a 1964 

verifica-se apenas a manutenc;ao de seu valor real. 

Ao Iongo de todo esse tempo, o Salario Minima foi reajustado oito vezes, sendo 

que nos ultimos quatro anos, os reajustes tornaram-se menos efetivos diante da 

aceleracao das taxas de inflacao. 

GRAFICO 4- SALARIO MINIMO E PIB PER CAPITA BRASIL 1965 A 1991 

Fontes: DIEESE, FGV. 

Elaboraoio: DIEESE. 
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Cabe lembrar que a recuperacao do valor do Minima nao se deu isoladamente, 

mas correspondeu a uma orientacao da polftica economica voltada para a 

modernizacao do parque produtivo e de estimulo a industrializacao nacional. 

No inlcio do segundo govemo de Getulio Vargas, em 1951, foi criado o Plano de 

Reaparelhamento Economico, que visava o fortalecimento dos investimentos publicos 

em transportes, explora<;ao de petr61eo, energia, frigorlficos, modernizacao agricola, 

industria de base e habitacoes populares. Em 1952, o Congresso Nacional aprovou a 

institui<;ao de um Fundo Nacional de Reaparelhamento da Economia, administrado pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico - BNDE - tambem criado em 1952 

para financiar os gastos nos setores estrategicos. 
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Da mesma maneira, a implantagao do Plano de Metas no Governo JK, de 1955 a 

1960, impulsionou a transformagao da economia brasileira, com enormes investimentos 

publicos em infra-estrutura, energia e transportes e nas industrias automobilfstica, 

pesada e de material eletrico. 

Fica clara, portanto, que o enfrentamento dos problemas basicos do capitalismo 

no Brasil, durante a decada de 1950, contemplou a elevagao do poder aquisitivo dos 

salaries de base, especialmente o do Salario Mfnimo, inserido numa polftica econ6mica 

de estimulo a industrializagao e com grandes investimentos publicos em infra-estrutura. 

A ampliagao do poder de compra do Salario Mfnimo se deu pelo compromisso do 

governo com uma distribuigao melhor dos frutos do desenvolvimento nacional. Todavia, 

a manutengao da questao do Salario Mfnimo na agenda nacional se deveu as lutas 

travadas pelo movimento sindical naqueles anos, que inclufram as reivindicagoes 

salariais, a conquista do 13° salario em 1962, o salario-famflia em 1963 e as 

campanhas nacionais pelas reformas de base ate 1964. 

2.2.3- Terceira Fase: A Compreensao do Salario Mfnimo: 1965 A 1991 

0 cerceamento impasto ao movimento sindical e demais progressistas e 

democraticos pelo regime militar a partir de 1964, permitiu, num primeiro momenta o 

avango de ideias liberais-conservadoras, seguidas rapidamente par urn programa 

regulat6rio conservador, que visava uma outra via de crescimento econ6mico. As 

diversas pollticas implementadas, como a reforma tributaria, a reformulagao do sistema 

financeiro nacional eo rebaixamento do Salario Mfnimo, apontavam nessa diregao. 

A repressao ao movimento sindical, a perseguigao a seus llderes e a politicos 

combativos, a progressiva eliminagao da estabilidade no emprego para os 

trabalhadores de empresas privadas, atraves da criagao do FGTS e a polltica de 

arrocho salarial caminharam no sentido de uma efetiva concentragao de renda. Assim, 

qualquer ajuste na economia passava pelos salaries e/ou pelos empregos dos 

trabalhadores. 0 combate a inflagao atraves do arrocho salarial representa urn bam 

exemplo de como a polftica de salaries estava subordinada a outras metas econ6micas. 
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Nos primeiros anos do govemo militar, a perda de poder aquisitivo do Salario 

Mfnimo provocou a queda dos salaries mais baixos, enquanto os salaries mais altos e 

outras formas de rendimentos cresceram rapidamente. Essa abertura do leque salarial, 

que e a diferenc;a entre o menor e o maier Salario pages, possibilitou urn consume 

diversificado e centrado nos bens de consume duraveis mais cares, como autom6veis e 

eletrodomesticos, e im6veis de luxo para uma pequena parcela da populac;ao. 

Esta forma de distribuic;ao de renda impediu que a maior parte da populac;ao 

melhorasse seu padrao de vida, ficando restrita ao mfnimo, ou mesmo abaixo dele, 

enquanto poucos expandiam o seu consume. 

GRAFICO 5- SALARIO MINIMO REALE PIB PER CAPITA BRASIL -1965 A 1991 
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Entre 1965 a 1974, em virtude dessa polftica, o Salario Minimo mantinha, na 

media anual, apenas 69°A> do poder aquisitivo de 1940, conforme ilustra o grafico 4. Nos 

anos seguintes, ate 1982, o poder de compra do Minima permaneceu estabilizado em 

torno de 61 °A> . 

A mudanc;a na politica salarial em 197 4, e principalmente a introduc;ao dos 

reajustes semestrais em 1979, contribuiram, em parte, para a interrupc;ao de queda do 

Salario Minimo e ainda possibilitaram uma modesta recuperac;ao de seu valor. 
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A maior responsabilidade nesse sentido, no entanto, deveu-se ao movimento da 

sociedade pelas liberdades democraticas. A reorganiza9ao do movimento sindical e o 

fortalecimento das negocia96es coletivas de trabalho foram fundamentais para 

estabelecer limites a polftica economica de arrocho salarial. 

Ainda assim, entre 1983 e 1991, o poder aquisitivo do Salario Mfnimo cai 

acentuadamente, passando a valer, em media, apenas 43% em rela9ao a 1940, 

conforme evidencia o grafico 4. 

Diversos fatores contribufram para rebaixar os salarios em geral, eo mfnimo, em 

particular. Entre eles, destaca-se a incapacidade do governo estabelecer diretrizes 

capazes de coordenar os diversos interesses sociais no momenta de aprofundamento 

da crise do capitalismo no Brasil. 

A acelera9ao da infla9ao, a partir de 1979, agrava-se com a ado9ao do programa 

do Fundo Monetario lnternacional em 1983 e contribui fortemente para a queda dos 

salarios reais. A esse quadro, segue-se o fracasso dos diferentes pianos de 

estabiliza9ao- Plano Cruzado em 1986- Plano Bresser em 1987- Plano Verao em 

1989, Plano Collar I em 1990 e Plano Collar II em 1991. 

As campanhas sindicais contra o arrocho salarial encontraram urn cenario 

bastante adverso, diante da op9ao governamental por polfticas de curta prazo e 

centradas na recessao. A relativa estagna9ao da economia, a amea9a da hiperinfla9ao, 

a desorganiza9ao produtiva em curso e o fortalecimento das ideias neoliberais 

contribufram para restringir o Salario Mfnimo durante a decada de 80 (Grafico 5). 
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GRAFICO 5- SALARIO MINIMO REALE PIB PER CAPITA BRASIL- 1940 A 1991 
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0 grafico 5 mostra que o Salario Mfnimo nao acompanhou a elevayao do custo 

de vida, perdendo poder aquisitivo de forma violenta e tomando dire9ao oposta a da 

evolu9ao da produyao de riquezas no pafs entre 1965 e 1991 . 

3- 0 SALARIO MiNIMO REGIONAL 

Desde a sua decreta9ao ate hoje, o Salario Mfnimo sofreu varios reajustes com 

diferentes criterios. Em 1940 o valor nominal do Salario Mfnimo era diferenciado 

conforme cada regiao, e a varia9ao salarial era distinta regionalmente, ou seja, os 

reajustes eram diferentes para cada regiao. Esse fato foi motive de grandes discussoes, 

por exemplo, em 1954 os empresarios mineiros se revoltaram com o alto reajuste 

concedido aos trabalhadores daquela regiao, enquanto que em outras regioes o 

reajuste foi bern menor, o que levou o presidente Joao Figueiredo a decretar sua 

unificayao em 1984, 

Por iniciativa do governo Federal, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

Complementar 103, de 14 de Julho de 2000, que autorizou os Estados e o Distrito 

Federal a institufrem o piso salarial a que se refere o inciso V do Artigo 7 da 

Constituiyao Federal. Esta lei permitiu a existencia de pisos nos Estados aos 

empregados do setor privado e domestico, desde que nao tenham piso em suas 
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categorias profissionais, definido em lei ou par negociagao coletiva, cabendo ao poder 

Executive a iniciativa para fixar o piso com a aprovagao da Assembleia Estadual. Desta 

forma os estados ficaram livres para implantarem o seu proprio Salario Mfnimo, nao 

dependendo do govemo Federal, e nem este ficou subordinado a press6es de 

govemadores. 

0 piso salarial no Rio de Janeiro, de acordo com a Lei 4.686/2005, reajustado 

em Janeiro de 2006, variava de R$ 351,32 (trezentos e cinquenta e urn reais e trinta e 

dais centavos) a R$ 422,72 (quatrocentos e vinte e dais reais e setenta e dais centavos) 

e no Rio Grande do Sui, atraves da Lei 12.2509/2006, reajustado em maio de 2006, 

variava de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) a R$ 

441,86 (quatrocentos e quarenta e urn reais e oitenta e seis centavos). 

0 govemo do Parana, nos termos da Lei Complementar Federal 103, fixou no, 

atraves da Lei n° 15.118 de 12/05/2006, o piso salarial regional em valores que 

variavam entre R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) e R$ 437,80 (quatrocentos 

e trinta e sete reais e oitenta centavos), em conformidade com as diversas categorias 

profissionais, o que pode proporcionar urn aumento real de ate 46% em relagao ao 

Salario nacional vigente ate abril de 2006. 

Segundo o govemo do Parana, a proposigao desse Salario Mfnimo regional 

decorre de estudos conjuntos realizados par 6rgaos do Estado e entidades sindicais, 

cujas conclus6es levaram em conta a fixagao do Salario Mfnimo nacional em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). Argumenta o govemo que o SMR garantira aos 

trabalhadores nao organizados sindicalmente, os preceitos constitucionais mfnimos, 

estimulando o sistema produtivo e possibilitando uma melhor distribuigao de renda. 

0 Salario Mfnimo regional apresenta-se como novidade apenas quanta a 
regulamentagao dos trabalhadores do setor privado, ja que quanta aos servidores 

publicos federais, estaduais e municipais (civis ou militares, ativos ou inativos) e 

beneficiaries da previdencia social continuarao a receber o Salario Mfnimo fixado pelo 

govemo Federal. 

As divergencias sabre a implantagao do Salario Mfnimo regional mobilizaram as 

entidades organizadas, tanto dos trabalhadores quanta dos empregadores. De urn lado, 
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os trabalhadores justificando a importancia do SMR; do outro, a classe empresarial 

alertando para o perigo da sua aprovagao. A classe polftica ficou dividida entre as 

varies interesses em jogo. 

Os industriais pediram a rejeigao do projeto 1. Eles revelavam a preocupagao do 

setor produtivo com a aprovagao da medida, alertando que podia trazer graves 

conseqiiencias sociais para o Estado, como o aumento do desemprego e da 

informalidade. A federagao entende que a melhor forma de estabelecer a remuneragao 

para o trabalhador do setor industrial e a livre negociagao entre empregadores e 

empregados, atraves dos sindicatos de cada categoria. A entidade alertou que, em 

maio, dezenas de setores industriais tern data base e o estabelecimento do Salario 

Mfnimo regional vai criar embarago para as negociag6es e dificultar os acordos 

coletivos. 

0 presidents da Associagao Comercial do Parana, Claudio Slavieiro, declarou2 

que os setores do comercio e servigos nao estao preparados para este aumento. Nos 

setores de servi<;o e de comercio, que empregam mais de 4 milh6es de trabalhadores, o 

reajuste salarial tern urn peso muito forte, especialmente nas microempresas, muito 

sensfveis a alterag6es na folha de pagamentos acima dos ganhos de produtividade. 

Ja o Delegado Regional do Trabalho, Geraldo Serathiuk3
, afirmou que a atitude 

do Governador Roberto Requiao em criar e fixar o Salario Mfnimo regional em R$ 437 

abre uma oportunidade hist6rica para a sociedade paranaense discutir as polfticas 

fiscais e de credito tendo como paradigma a renda dos trabalhadores paranaenses. Em 

breve iremos tratar da discussao do impacto que isso trara em cada atividade 

economica, em especial nas que nao tern organizagao sindical e, indiretamente, nas 

que tern nfveis salariais baixos e terao que enfrentar negociag6es coletivas com urn 

Salario Mfnimo de referencia para os trabalhadores. 

Segundo o Delegado, a justificativa de que a criagao do teto estadual proposto 

pelo governo vai causar desemprego e aumento da informalidade e alarmismo. Deve-se 

1 SITEDAFIEP,em 13 deAbrilde2006. 
2Gazeta do Povo, 02/05/2006. 
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pensar na macroeconomia do estado, como um todo, e nao apenas sob a 6tica de uma 

unica empresa. 0 crescimento e a popularizac;ao do credito, tanto para empresarios 

como trabalhadores, injetaram mais de R$ 12 bilh6es na economia do Parana. 0 

crescimento foi ampliado em mais de 50% nos ultimos tres anos e vai continuar 

aumentando em razao da mudanc;a da polftica de credito de bancos estatais e privados. 

0 impacto do aumento do Mfnimo na folha de pagamento das empresas nao chega a 

2,5%. Polfticas de diminuic;ao da carga tributaria, implementadas pelo govemo estadual 

e federal, inovac;ao tecnol6gica e de incentivo a ampliac;ao produtiva, estao trazendo 

diminuic;ao de custos para o setor produtivo. Sem contar que os reajustes no Salario 

Mfnimo nacional, seguro-desemprego, beneflcios previdenciarios, assistencia 

continuada, balsas de transferencia de renda e o reajuste dado ao funcionalismo 

estadual garantiram a expansao da renda dos trabalhadores paranaenses, colocando 

mais de R$ 1,5 bilhao na economia. 

0 secretario da CFT -PR (Coordenac;ao Federativa de Trabalhadores) e tambem 
vice-presidente nacional da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Gladir Antonio 
Basso afirmou4 que "Se nao ha massa salarial nao tem consumo e a economia nao 
gira". Ele citou o exemplo do Rio Grande do Sui, que adotou o Salario Mlnimo regional 
ha alguns anos. "La aumentou o volume de empregos", defendeu. 

0 economista Cid Cordeiro, coordenador do Departamento lntersindical de 

Estatfstica e Estudos S6cio-Economicos (Dieese) afirmou (Parana Online, 26/05/061) 

que 0 piso regional e valido para todas as categorias que nao tem a cobertura de 

convenc;oes e acordos trabalhistas. "Mas o grande impacto direto da lei sera a 

incorporac;ao gradativa do Salario Mfnimo nas negociac;oes coletivas que comec;am a 

ser firmadas a partir de agora". A maioria das categorias de trabalhadores ja tem o 

Salario Mfnimo fixado em acordos e convenc;oes coletivas. "Ocorre que a partir de 

agora as negociac;oes, que antes adotavam o Salario Mfnimo nacional como referencia, 

passarao a adotar o piso regional aprovado no Estado", explicou. Segundo Cordeiro, a 

implantac;ao imediata do Salario Mfnimo regional vai beneficiar principalmente os 

trabalhadores do interior do Parana, que vivem em municfpios nao atingidos por muitas 

3 Gazeta do Povo, 02/05/2006. 
4 (Folha de Londrina 26/04/06) 
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convenc;oes coletivas. Nesses casas, onde nao ha a vigencia de acordos coletivos, vale 

o piso mfnimo regional, explicou o economista. 

A Federac;ao dos Trabalhadores na Agricultura do Parana (Fetaep)5 estima que 

metade dos 420 mil trabalhadores do setor existentes no Parana sera beneficiada 

imediatamente pelo novo salario. Outra metade nao sera alcanc;ada par causa do veto a 

artigo da lei, que condiciona sua aplicac;ao apenas as categorias nao atendidas par 

convenc;oes e acordos coletivos. "Mas certamente vamos usar o Salario Mfnimo 

regional como instrumento de pressao nos acordos e convenc;oes que serao firmados 

daqui para frente", disse o presidente da Fetaep, Ademir Muller. Segundo ele, o piso 

regional sera urn instrumento poderoso que sera utilizado na mesa de negociac;ao com 

as patroes. De acordo com levantamento da Fetaep, apenas 35% dos trabalhadores na 

agricultura sao formalizados. Apesar disso, o Salario Mfnimo deve ser estendido 

tambem aos informais, explicou. Muller disse que a federac;ao vai utilizar todos as 

metodos possfveis para divulgar a implementac;ao do piso regional no Parana para que 

o trabalhador, mesmo informal, fac;a valer o seu direito. 

E, par ultimo, a Central Unica dos Trabalhadores - CUT6 afirmou (Jamal do 

Estado 08/05/06) que o Parana tern o pior fndice de distribuic;ao de renda entre as 

estados da regiao Sui e o Salario regional vai ajudar a diminuir as diferenc;as sociais. 

4 - DISTRIBUICAO E DETERMINACAO DO NiVEL DE RENDA EM KALECKI 

Esse debate acerca da implantac;ao do Salario Mfnimo regional demonstrou a 

polemica e a profundidade do tema em estudo e levantou varias questoes importantes, 

as quais merecem indistintamente urn estudo mais aprofundado. 

0 taco escolhido para esse trabalho e verificar se o Salario Mfnimo Regional 

seria uma polftica publica efetiva na reduc;ao da pobreza e na melhoria da distribuic;ao 

de renda da populac;ao do Parana 

5 Em entrevista concedida a Jomalista Elizabete Costas, 0 Estado do Parana, 20/04/2006. 
6 Jomal do Estado 08/05/06 
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0 processo de distribuigao de renda, para Kalecki, e urn fenomeno de ordem 

macroeconomica. Ainda assim, constitui-se num importante parametro para a 

determinagao do nfvel de produto. Para o autor, esse segundo processo tern como 

elemento essencial o princfpio da demanda efetiva, segundo o qual sao os gastos que 

determinam a renda. Conforme aponta Kriesler (1996), Kalecki procurava formular seu 

modelo de sorte que a distribuigao de renda fosse independente do nfvel de produto e 

que a determinagao dos lucros totais fossem independentes dos pregos e da 

distribuigao. Com base nisso, Kalecki (1977) rejeita a suposigao ortodoxa de produto 

dado, visto que esta se baseia nas premissas de determinagao do produto por uma 

fungao de produgao baseada em capital e trabalho e de pleno emprego dos fatores de 

produgao que, em conjunto, implicam na determinagao de urn produto de pleno 

emprego. Em outras palavras, atraves do princfpio da demanda efetiva, Kalecki rejeita a 

lei de Say, urn corolario das premissas assumidas pela teoria ortodoxa. Assim, a teoria 

de Kalecki rejeita as hip6teses basicas da abordagem ortodoxa. 7 

Uma vez estabelecido o princfpio da demanda efetiva, faz-se necessaria explora

lo de modo a estabelecer uma altemativa a teoria mainstream. Kalecki (1977) prop6e 

entao urn modelo departamental baseado nas equag6es marxistas de reprodugao para 

demonstrar que urn aumento global de salarios nao implica em uma redugao dos lucros 

totais, como fazem crer o senso comum e a teoria ortodoxa. Para tanto, Kalecki (1977, 

p.92) adota urn modelo de tres setores verticalmente integrados, que produzem 

respectivamente bens de investimentos, 01, bens de consumo para os capitalistas, 011, 

e bens de consumo para os trabalhadores, Dill. Embora nao sejam cruciais ao 

argumento, adotam-se ainda as hip6teses simplificadoras de abstragao da poupanga 

dos trabalhadores, e da ausencia de govemo e comercio extemo. Consequentemente, 

a produgao de cada setor, bern como a soma dos lucros e salarios setoriais 

representam o produto e a renda gerados no pafs. Definindo Pt, Pz e P3 como os lucros 

brutos de cada departamento e Wt, Wz e W3 como sendo os respectivos salarios, temos 

que P e W sao os respectivos lucros totais. 0 consumo dos capitalistas e representado 

7 Vale no tar que com base nessa rejei<;ao as premissas ortodoxas, nao e apenas a teoria da distribui<;ao de renda de 
Kalecki que se opoe a sua similar neoclassica, mas sim todo a sua teoria opoem-se ao paradigma neoclassico. 
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par CK, o consume dos trabalhadores par Cw, o investimento brute par I e a renda 

nacional bruta par Y: 

QUADRO 1- MATRIZ DEPARTAMENTAL 

Dl DU om Total 

p1 p2 p3 p 

w1 w2 w3 w 

I CK Cw y 

Segundo Kalecki (1977, pp 2-3), e facil ver que OS Iueras do departamento 

produtor de bens de consume para os trabalhadores sao iguais aos que os 

trabalhadores dos demais setores recebem de salaries, dada a hip6tese de que os 

trabalhadores consomem tudo o que ganham: P3 = W1 + W2. Somando P1 e P2 em 

ambos os Iadas, tem-se que: 

P1 + P2 + P3= P1 + w1 + P2 + w2 

o que significa que P = I+ Ck. Ademais, dada a distribui9ao da renda nos tres setores, 

representados respectivamente par: 

W1=W1;w2=W2; w3=W3 
I Ck Cw 

o consume dos trabalhadores pode ser representado par : 

Oaf, depreende-se que 

Cw = W1l + W2Ck 
I-W3 

Y= I+ Ck+ Cw=l + Ck+ w1l +w2Ck 
I-W3 

Pode-se dizer, portanto que: 

0 que foi dito acima esclarece o papel des 'fatores de distribui~ao', isto e os fatores que 
determinam a distribui~ao de renda ( ... ) na teoria des lucros ( ... ) Dessa forma, o 
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consume eo investimento dos capitalistas, em conjunto com os 'fatores de distribui9ao', 
determinam o consume dos trabalhadores e, consequentemente, a produ9ao e o 
emprego em escala nacional (Kalecki, 1954, p.37). 

Com base no que foi apresentado, e possfvel demonstrar que urn aumento real 

generalizado de salarios nao implica em uma reduc;ao nos lucros globais. Para tal, vale 

realizar urn pequeno exercfcio que comprova a proposic;ao acima: seja urn aumento real 

de salarios generalizado jj.\f'\f. Supondo que nao decorra tempo suficiente para que os 

capitalistas mudem seus investimentos e consumo, como faz Kalecki (1977), havera 

uma perda de lucros no departamento I e II equivalents ao aumento dos salarios (fj.W1= 

fj.P1; jj.W2= _ fj.P2) . No entanto, visto que o salarios sao totalmente gastos em bens de 

consumo para trabalhadores, os lucros no departamento Ill vao aumentar na exata 

magnitude em que os lucros nos demais setores irao cair (jj.P3 = jj. W1 + fj. W2). Ou seja, 

urn aumento real de salarios nao implica numa reduc;ao de lucros totais e, por 

conseguinte, gera urn acrescimo nas despesas com bens de consumo para 

trabalhadores, o que leva a urn aumento na renda nacional bruta. Em suma, conforme 

Kalecki (1942, p.260): 

"However great the margin of profit on a unit of output, the capitalist cannot make more in total 
profits than they can consume and invest". 

Este aparente paradoxa apresentado remete a abordagem de Keynes (1936) 

sobre a relac;ao entre poupanc;a e investimento: maiores esforc;os por parte dos 

indivfduos para poupar nao aumentam a poupanc;a agregada. Ao contrario, dado o 

investimento, essa maior vontade de poupanc;a apenas reduz o nfvel de consumo, 

levando a queda do produto. Na verdade, o fato de as analises de Keynes e Kalecki 

serem pr6ximas nao deve ser uma surpresa. Afinal, ambas constituem apenas angulos 

diferentes que partem de uma mesma premissa: o principia da demanda efetiva. 

Voltando-se a relac;ao entre distribuic;ao de renda e nfvel do produto, e 

imprescindfvel que se fac;a uma analise dinamica a fim de determinar os efeitos daquela 

sobre o crescimento economico. Pode-se argumentar, por exemplo, que ao se assumir 

uma func;ao do tipo acelerador para o investimento, havera urn efeito positivo sobre o 
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investimento, uma vez que as prodw~~oes em Dl e 011 mantiveram-se inalteradas e a 

produgao e Dill cresceu. Oaf, pelo princfpio da demanda efetiva, decorrido o prazo 

suficiente, a variagao sabre o Iuera sera positiva, estimulando ainda o consume dos 

capitalistas, levando a economia a urn perfodo de crescimento. 

De acordo com o modelo de Kalecki, portanto, uma melhor distribuigao de renda 

acarretaria em urn deslocamento da tendemcia para urn patamar mais alto, o que 

significa urn nfvel maior de produto. Este mecanisme, contudo, s6 funciona se houver 

capacidade ociosa. Caso a economia ja esteja em plena emprego, ocorrera aumento de 

pregos, ao inves de expansao da produgao. Nesse caso, a redistribuigao perderia seu 

efeito, vista que a inflagao reduziria o salario real dos trabalhadores. 

Caso o modelo permitisse alteragoes end6genas na distribuigao da renda, o 

components de tendencia do modelo de Kalecki (1954) sofreria alteragoes de patamar 

end6genas. Assim, uma contfnua melhoria da distribuigao da renda em prol dos 

trabalhadores levaria a urn perfodo de crescimento ate que se chegasse ao teto do 

plena emprego. 

Do modelo de Kalecki, pode-se concluir que uma melhoria na distribuigao da 

renda pode gerar urn aumento na renda nacional. Mesmo que as trabalhadores nao 

gastem toda a sua renda, o modelo ainda se aplica, porem com efeito multiplicador 

menor. 

5-CONCLUSAO 

Ao acompanharmos a hist6ria do salario mfnimo, desde sua criagao em 1940 ate 

as dias de hoje, vimos que seu poder aquisitivo variou de forma consideravel, de acordo 

com as diferentes orientagoes polfticas presentes par tras das opgoes de 

desenvolvimento economico feitas nesse perlodo. 

Vale destacar que uma polftica para o salario mfnimo nao deve ser pensada de 

forma isolada, uma vez que urn projeto de desenvolvimento requer urn conjunto de 

agoes que se concretizem em polfticas industriais, agrfcolas, sociais, financeiras e 

salariais, entre outras. 
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Cabe lembrar, que o crescimento econ6mico e importante para a elevagao real 

do mfnimo, mas nao e condigao suficiente. A realidade brasileira serve perfeitamente 

como exemplo, uma vez que no perlodo de 1940 a 1991, o produto interno bruto 

cresceu cinco vezes em termos reais por habitante, enquanto o salario mfnimo 

acumulou, no mesmo espago de tempo, uma redugao real equivalente a dais tergos do 

poder aquisitivo de 1940. 

As condig6es do mercado de trabalho no Brasil nao favorecem o crescimento 

dos salarios mais baixos a partir das negociagoes coletivas ou do desenvolvimento 

econ6mico, tendo em vista que uma parte dos trabalhadores nao possui vfnculos 

empregatfcios formais, que a linha divis6ria entre ocupagao e desemprego nao e muito 

nftida e que muitos dos que trabalham vivem em situagao de pobreza absoluta. 

E. importante destacar, alem disso, que urn projeto para urn crescimento real, 

gradual e progressivo permitiria que a capacidade produtiva da economia se adaptasse 

ao aumento dos gastos dos assalariados de baixa renda e que, em fungao disso, 

houvesse uma mudanga na estrutura dos investimentos do pafs. 

Esse debate acerca da implantagao do salario mfnimo regional demonstrou a 

polemica e a profundidade do tema em estudo e levantou varias questoes importantes, 

as quais merecem indistintamente urn estudo mais aprofundado. 

Conforme dados do IPARDES (2003), em 1995, 17,51% da populagao ocupada 

no Parana recebia ate urn salario mfnimo; em 2001, essa participagao atingiu, 

aproximadamente, 19% do conjunto, indicando que a pobreza e uma condigao que 

atravessa o proprio mercado de trabalho. lsso mostra uma tendencia de 

empobrecimento entre os ocupados que se revela em sua concentragao na faixa de 

rendimento de ate dais salarios mfnimos mensais, atingindo aproximadamente 47% dos 

trabalhadores em 2001. 

As divergencias sabre a implantagao do SMR mobilizaram as entidades 

organizadas, tanto de trabalhadores quanta de empregadores. De urn lado, os 

trabalhadores justificando a importancia do SMR, como instrumento de distribuigao de 

renda e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, do outro, a classe 

empresarial alertando para o perigo do aumento da informalidade e do desemprego, 
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alem do argumento que o estado perdera competitividade para os demais estados e 

para ao resto do mundo. 

Considerando que o SMR implantado pelo Governo do Parana, vai proporcionar 

um aumento de ate 46% do custo do trabalho em rela<;:ao ao salario nacional vigente 

ate abril de 2006, e que segundo dados do IPARDES ( 2003) 47% dos trabalhadores 

se concentram na faixa de rendimento de ate dois salarios mfnimos, a questao que fica 

e se de fato o SMR seria uma polftica capaz de acelerar o crescimento da demanda 

efetiva e portanto, da produ<;:ao e do emprego, proporcionando uma melhor distribui<;:ao 

de renda e diminui<;:ao de pobreza no Parana. 

Este trabalho deixa algumas pistas para futuros estudo que poderao aprofundar 

o debate entre os quais destacamos: 

a) Uma revisao bibliografica que aprofunde o arcabou<;:o te6rico, que neste 

trabalho ficou limitado a teoria de Kalecki; 

b) Um levantamento empfrico, das principais categorias que serao beneficiadas 

pelo novo SMR; 

c) Um levantamento da situa<;:ao da distribui<;:ao de renda da popula<;:ao 

paranaense baseado em dados oficiais da PNADIIPARDES; 

d) Um levantamento empfrico da movimenta<;:ao dos primeiros meses do 

mercado de trabalho das categorias beneficiadas pelo SMR, baseados nos 

dados da RAIS/CAGED; 

e) Estimar a taxa de desemprego para o Parana, utilizando o metodo de analise 

de regressao, tendo o salario mfnimo como variavel principal relacionada a 

outras variaveis, tais como o nfvel de renda per capita e a produtividade das 

empresas. 

A titulo de balizar um debate mais consistente, ressaltamos que a 

continuidade deste estudo e fundamental para academia, para o Governo e 

principalmente para o conjunto dos trabalhadores, que esperam nas polfticas 

publicas um instrumento de supera<;:ao das desigualdades sociais. 
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