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Resumo: 

  

Desde o início da década passada, o país adota uma política anual de valorização real 

do salário mínimo, que foi institucionalizada em lei a partir do ano 2011. Esse piso nacional 

tem um peso econômico mais relevante no Brasil do que na maioria dos países, tendo em vista 

que é referência não somente no mercado de trabalho, mas também para benefícios 

previdenciários e assistenciais. Muitos têm sido os esforços para compreender os impactos 

econômicos dessa medida, sobretudo em relação aos níveis de emprego, de preços, quanto à 

desigualdade e seu impacto nas finanças públicas. Este estudo visa a analisar os efeitos da 

política quanto à possibilidade de impulsionar economias locais e contribuir positivamente para 

o crescimento do Produto Interno Bruto, da demanda e do emprego privado. A investigação se 

inicia pela revisão teórica e de pesquisas empíricas recentes no Brasil para, a partir dos dados 

de emprego coletados em nível municipal pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

daqueles referentes a aposentadorias e outros benefícios previdenciários e assistenciais 

(SUIBE), constituir um painel de 2003 a 2013 acerca do peso dos rendimentos no valor do 

salário mínimos em relação à população e PIB municipais. Esses dados são analisados a partir 

de um modelo que busca estimar os efeitos da magnitude do peso associado aos rendimentos 

vinculados ao salário mínimo economia dos municípios e seus incrementos anuais de valor, 

com variações relativas e ao uso de variáveis de controle. Os resultados obtidos pelo modelo 

para os períodos selecionados de 2003-2013, 2003-2008 e 2008-2013, são marcados pela 

predominância de observações de efeitos negativos e próximos a zero da interação entre a 

variação dos salários mínimos e seu peso municipal (defasado).  Quando se analisa os efeitos 

em relação à arrecadação do Imposto Sobre Serviços municipal (ISS, usando como uma proxy 

de demanda), o mesmo ocorre. Efeitos positivos relacionados aos benefícios ocorrem apenas 

no modelo em que as fontes de rendas estão segregadas. A resposta da variação do emprego 

formal no modelo foi prejudicada pela pouca significância estatística dos resultados para as 

variáveis de maior interesse. Quando o peso do salário mínimo é analisado de forma 

desagregada entre o emprego público, privado e benefícios, identificam-se efeitos mais intensos 

relacionados ao peso do emprego privado. Dessa maneira, os resultados obtidos não permitem 

a aceitação das hipóteses formuladas a partir do modelo adotado. 

 

Palavras-Chave: Salário Mínimo, Desenvolvimento Econômico, demanda, emprego. 
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Abstract: 

  

Since the beginning of the last decade, Brazil has adopted a policy of annual increase of 

the minimum wage above inflation. Later, in 2011 a law was passed on the subject. The national 

wage floor has a more relevant economic importance in Brazil than in most countries, since it 

is a reference not only for the labor market, but also for social security and welfare rents. Many 

were the efforts to understand the economic effects of this policy, especially in relation to 

employment, price levels, inequality and its impact on public finances. This research aims to 

analyze the effects of this policy in possibly boosting local economies and contributing to the 

growth of Gross Domestic Product, demand and private employment. The inquiry begins with 

a review in both theoretical aspects and recent empirical works done in Brazil. The data 

collected at the municipal level in the Annual Social Information Report (RAIS) of those related 

to retirement and other social security and welfare benefits (SUIBE) was used to build a data 

panel from 2003 to 2013 that was made to assess the weight of income in the minimum wage 

in relation to the municipal population and GDP. The data was analyzed using a model that 

aimed at estimating the effects of the magnitude of the weight associated with income related 

to the minimum wage rents within the cities as the annual wage value increases, with some 

variations and use selected control variables. The results for the selected periods (2003-2013, 

2003-2008 and 2008-2013) reveal many observations showing negative or close to zero effects 

for the interaction between the change in minimum wages and their municipal weight in the 

previous year. When analyzing the effects on the collection of Services Tax (ISS, used as proxy 

for demand), the same occurs. Positive effects related to social security rents occur only in the 

model in which income sources are segregated. The response in formal employment variation 

was hampered by the lack of statistical significance of the results for the variables of greatest 

interest. When the weight of the minimum wage is analyzed in a separate way between public, 

private employment and social security rents, the most intense effects were associated to the 

weight of private employment. In general, results do not allow for the confirmation of the 

hypotheses of positive and significant effects of this policy to the selected economic 

development measures. 

 

 

 

Keywords: Minimum Wage, Economic Development, Demand, Employment. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O Brasil conta com uma política de Salário Mínimo (SM) desde os anos 30. O piso foi 

instituído durante o governo de Getúlio Vargas em caráter regional e com um valor que 

pretendia ser suficiente para satisfazer as necessidades de alimentação, habitação, vestuário, 

higiene e transporte. Os objetivos deste instrumento têm sido essencialmente os mesmos desde 

sua concepção original, ainda que várias mudanças tenham ocorrido quanto às suas regras de 

fixação. 

No período recente, observou-se um aumento contínuo de seu valor real que se iniciou 

na primeira metade da década de noventa, logo após ter atingido seu menor patamar histórico. 

Essa trajetória de incremento foi inicialmente propiciada pela estabilização econômica obtida 

pelo Plano Real. A partir da última década, uma política institucionalizada de valorização real 

do salário mínimo foi iniciada, favorecida a partir de 2004 pela atuação sindical junto ao 

governo federal, culminando na sua institucionalização em lei a partir de 2011. 

Diversos estudos têm se concentrado nos efeitos dessa política de valorização real do 

salário mínimo implantada desde a década passada, sobretudo tendo em vista que ele pode 

apresentar efeitos diversos para além do direito a um patamar mínimo de vida aos seus 

recebedores. Quanto aos aspectos positivos, para além incremento de seu valor real e do poder 

de compra dos trabalhadores, o piso é apontado como fator de redução da pobreza e da 

desigualdade, ainda que haja dúvidas quanto à capacidade de continuar a obter esse resultado 

ao final da primeira década do século XXI (Afonso et al, 2011). 

Muito se discute também sobre a possíveis efeitos negativos de incrementos do salário 

mínimo. Quando este se eleva acima do crescimento da produtividade do trabalho, pode causar 

efeitos indesejáveis de migração de trabalhadores do setor formal para o informal ou para o 

desemprego, sobretudo entre os trabalhadores menos qualificados ou mais jovens, quando seu 

valor se eleva acima do patamar que equilibra a oferta e demanda no mercado de trabalho. 

Também é bastante discutida a potencial influência negativa na inflação e nas finanças públicas. 

 O presente trabalho de pesquisa pretende, portanto, analisar os efeitos da política 

recente de valorização do salário mínimo de uma perspectiva menos explorada na literatura 

empírica brasileira, a de que os incrementos reais do piso salarial mínimo possam ter 

contribuído para impulsionar o desenvolvimento econômico, a partir de possíveis 

“transbordamentos” positivos dos aumentos de seu valor (tanto no mercado de trabalho quanto 
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pela via dos benefícios previdenciários e assistenciais), incrementando a demanda agregada na 

economia. Busca-se contribuir para compreender em que medida esse fenômeno poderia ter 

afetado o comportamento da renda e do emprego. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO PROBLEMA:  A IMPORTÂNCIA DO SALÁRIO 

MÍNIMO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

1.2.1 Salário Mínimo no Brasil: A política recente de valorização real 

Presente no ordenamento constitucional desde 1934, o Salário Mínimo integra a 

Constituição Federal promulgada em 1988 em seu segundo capítulo, dedicado aos direitos 

sociais: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

(...) 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 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 lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; 

Na forma adotada, um elemento que se destaca é o seu aspecto de sustento familiar, indo 

além de atender a um rol de necessidades humanas individuais a serem satisfeitas pelo piso 

salarial, presente desde a Constituição Federal de 1946, conforme lembra Lúcio et. al. (2015). 

Desde a promulgação da atual Constituição até a metade da década de noventa, houve 

um decréscimo dos valores em termos reais, numa trajetória que só foi revertida a partir do 

processo de estabilização econômica promovida pelo Plano Real. O ano de 1994 se destacou 

por ter sido o de menor valor real do piso e por marcar o início de uma trajetória ascendente em 

seu valor. No período correspondente ao primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso teve 

um aumento real de 9,6% (1995-1998) e no segundo mandato, de 16,2% (1999-2002), a partir 

de dados corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC1).  

O período de maior aceleração de seu valor real foi no Governo seguinte, em que o 

aumento foi de 25% no primeiro mandato de Lula da Silva (2003-2006) e 16,5% no segundo 

                                                           

1 Este índice tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários por meio da mensuração das variações de preços da 

cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento e que é calculado e divulgado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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(2007-2010), em que ainda não havia sido formalizada a regra de reajuste em lei, que ocorreu 

durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), período em que o aumento foi de 

11,9%. A tabela a seguir ilustra essa trajetória. 

Tabela 1- Reajustes do Salário Mínimo – 2003-2018 

Período Salário Mínimo R$ Reajuste Nominal INPC Aumento Real 

abr/03              240,00  20,00% 18,54% 1,23% 

mai/04              260,00  8,33% 7,06% 1,19% 

mai/05              300,00  15,38% 6,61% 8,23% 

abr/06              350,00  16,67% 3,21% 13,04% 

abr/07              380,00  8,57% 3,3% 5,10% 

mar/08              415,00  9,21% 4,98% 4,03% 

fev/09              465,00  12,05% 5,92% 5,79% 

jan/10              510,00  9,68% 3,45% 6,02% 

jan/11              545,00  6,86% 6,47% 0,37% 

jan/12              622,00  14,13% 6,08% 7,59% 

jan/13              678,00  9,00% 6,2% 2,64% 

jan/14              724,00  6,78% 5,56% 1,16% 

jan/15              788,00  8,84% 6,23% 2,46% 

jan/16              880,00  11,68% 11,28% 0,36% 

jan/17              937,00  6,48% 6,58% -0,10% 

jan/18              954,00  1,81% 2,07% -0,25% 

Total Período 377% 170,15% 76,57% 
 

Fonte: DIEESE, 2018. 
   

    

O parâmetro de reajuste atualmente utilizado, que foi estabelecido pela Lei nº 12.382, 

de 25 de fevereiro de 2011 para o período 2012 a 2015 e posteriormente mantido pela Lei nº 

13.152, de 29 de julho de 2015, estabeleceu que a política para a valorização do salário mínimo 

e dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social seja baseada nos seguintes 

parâmetros: 

 Reajuste anual para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo 

correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 

acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste; e 

 Aumento real pela aplicação do percentual equivalente à taxa de crescimento real do 

Produto Interno Bruto (PIB), apurada pelo IBGE, correspondente ao penúltimo ano 

antes do período de vigência do aumento. 

Anteriormente, o salário mínimo já vinha sendo reajustado desde 2008 com base nos 

aumentos do PIB, em virtude de negociação direta do governo e centrais sindicais, como 
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resultante de um movimento de intensificação da atuação das entidades representativas, que 

desde 2004, obtiveram sucesso em pleitos de recuperação e valorização real do salário mínimo. 

Os marcos deste movimento foram as “Marchas das Centrais a Brasília”, como foram batizadas 

as campanhas sindicais unificadas para essa reivindicação, de acordo com Lúcio et. al. (2015). 

1.2.2  As Diversas Vinculações do Salário Mínimo no Brasil 

Uma característica distintiva da utilização do salário mínimo no Brasil é sua extensa 

utilização para além de piso remuneratório dos setores público e privado, sendo a referência 

legal para outros vínculos dentro e fora do mercado de trabalho.  

No mercado de trabalho, além da sua função originaria de piso remuneratório mínimo 

aos setores público e privado, o salário mínimo é piso do Seguro-Desemprego, benefício que 

tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado 

involuntariamente. Há também o benefício do Abono Salarial, que assegura o valor de um 

salário mínimo anual aos trabalhadores brasileiros que recebem em média até dois salários 

mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o Programa de 

Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP)2.  

No âmbito da previdência social, as aposentadorias e pensões por morte não podem ser 

inferiores ao salário mínimo, que também é o valor de base para as contribuições da previdência 

social. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas políticas geridas pela Secretaria 

de Previdência do Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), autarquia federal atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social. Os 

trabalhadores formais recolhem, diretamente ou por meio de seus empregadores, Contribuições 

Previdenciárias para o Fundo de Previdência. No caso dos servidores públicos brasileiros, 

existem sistemas previdenciários próprios3.  

Na previdência, há ainda os denominados Benefícios de Legislação Específica (BLE) 

que correspondem a um extenso leque de benefícios: pensões por morte, pensões especiais (Lei 

nº 593/48); aposentadorias de trabalhadores extranumerários da união; aposentadorias da 

extinta Caixa de Aposentadorias e Pensões da Imprensa Nacional (CAPIN); pensões especiais 

                                                           

2 O direito ao Abono Salarial é aferido por meio do processamento da prestação das informações exigidas anualmente aos 

empregadores por meio da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 
3 Os servidores públicos federais fazem parte do denominado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e mais 

recentemente podem fazer parte do Regime de Previdência Complementar (RPC), que tem por finalidade proporcionar 

facultativamente ao trabalhador uma proteção previdenciária adicional, num regime de capitalização. 
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vitalícias; pensões mensais vitalícias por síndrome de talidomida; aposentadorias excepcionais 

de anistiados; pensões especiais mensais vitalícias; pensões mensais vitalícias dos seringueiros 

e de seus dependentes; pensões especiais às vítimas da hemodiálise em Caruaru; pensões 

especiais de pessoas atingidas pela hanseníase. 

No contexto da assistência social, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social (BPC) é a transferência que assegura o valor mensal de 1 (um) SM às pessoas idosas 

com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência em qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão 

que pleiteia o benefício deve comprovar não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado 

pela família. A elegibilidade ao benefício é definida pela renda per capita familiar, que deve ser 

inferior a 1/4 do salário-mínimo vigente.  

Por fim, há também a renda mensal vitalícia (RMV), benefício em extinção após a 

criação do BPC em 1993, pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A RMV foi mantida 

apenas para aqueles que já eram beneficiários até dezembro de 1995, tendo sido criada em 1974 

com um benefício previdenciário destinado idosos maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 

inválidos, definitivamente incapacitados, sem atividade remunerada. 

1.2.3  A Abrangência do Salário Mínimo e seu Peso na Economia do Brasil 

Tendo em vista as diversas formas às quais o salário mínimo se vincula dentro e fora do 

mercado de trabalho, é relevante apresentar de forma segmentada sua influência tanto em 

termos da parcela da população afetada pelos valores quanto no montante de recursos 

financeiros representado na economia. 

 Segundo estimativa recente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE, 2018), cerca de 48 milhões de pessoas têm atualmente sua 

remuneração referenciada ao salário mínimo, conforme a tabela abaixo. 

Tabela 2 - Pessoas Remuneradas pelo Salário Mínimo - 2017 

Tipo Trabalhadores (mil) R$ (mil) 

Beneficiário do INSS                                     23.239                      22.170.006  

Empregados                                     12.212                      11.650.248  

Conta-Própria                                       8.586                        8.191.044  

Trabalhadores Domésticos                                       3.792                        3.617.568  

Empregadores                                           184                           175.536  

Total                                     48.013                      45.804.402  

Fonte: Elaboração do DIEESE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014 (IBGE) e Boletim Estatístico 

da Previdência Social setembro/2017 - Ministério da Previdência e Assistência Social.  
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A figura a seguir mostra a distribuição dos rendimentos do trabalho assalariado em 

salários mínimos, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).  É nítida 

a concentração dos salários entre as faixas mais próximas ao piso, denotando um baixo padrão 

remuneratório da economia brasileira. 

Gráfico 1 – Distribuição de Rendimentos – RAIS 2016 

        
Fonte: RAIS 2016. Elaboração própria 

 

Tendo em vista a importância do salário mínimo tanto no mercado de trabalho quanto 

nas aposentadorias e benefícios socioassistenciais, é importante detalhar seu peso no interior da 

economia brasileira, para melhor compreender seus efeitos. Esse detalhamento será realizado 

no capítulo que trata da metodologia da pesquisa, em que será abordada a forma como os dados 

sobre a realidade brasileira podem contribuir para os objetivos deste trabalho. 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA: SALÁRIO MÍNIMO E 

DESENVOLVIMENTO 

Diante do contexto apresentado e considerando-se o peso local dos recursos vinculadas 

ao salário mínimo movimentados nas cidades brasileiras, tanto por meio da renda oriunda de 

aposentadorias e transferências de caráter assistencial, quanto pela via do incremento do poder 

de compra dos trabalhadores no mercado de trabalho, é razoável admitir as elevações de valor 

desse piso ao longo do tempo possam ter tido efeitos relevantes e de intensidade variada entre 

as localidades. Assim, a política de aumentos reais pode ter provocado efeitos positivos sobre 

a economia, sobretudo nos municípios de menor dinamismo econômico, em geral 

caracterizados por um padrão remuneratório baixo. 
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Portanto, este trabalho é guiado pela seguinte pergunta de pesquisa: Em que medida os 

incrementos no valor de salário mínimo, ao longo de uma política de valorização real, 

podem ter impulsionado as economias locais e contribuído para a indução de um maior 

desenvolvimento econômico do país? 

É importante destacar que para os fins de operacionalização desta pesquisa, de cunho 

empírico, os aspectos de desenvolvimento econômico a serem tratados são limitados aos fatores 

observáveis mais imediatamente associados à política de valorização real do salário mínimo. 

Essa delimitação se faz necessária tendo em vista que a expressão “desenvolvimento 

econômico” pode assumir diversas acepções. 

Segundo Szirmai (2015), nas questões relativas ao desenvolvimento, duas abordagens 

principais se destacam. A primeira delas está ligada à ideia de combate à pobreza, aos 

problemas de fome e miséria, com ênfase nas ações efetivas no curto prazo. A segunda, é 

voltada ao desenvolvimento econômico e social de longo prazo, em que predomina a busca pela 

compreensão das condições capazes de explicar a trajetória dos países ricos e possibilitar a 

melhoria sustentável nas condições de vida dos demais, a partir da comparação entre países, e 

que pode ser compreendida a partir da estrutura analítica que se segue: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

     

         Fonte: Szirmai, 2012, adaptação e tradução próprias. 

Determinantes Definitivos de Crescimento e Desenvolvimento 
• Condições geográficas 

• Caraterísticas demográficas 

• Instituições políticas, econômicas e sociais 

• Cultura e Atitudes 

• Relações de classe e poder 

• Choques históricos 

• Desenvolvimentos de longo prazo em ciência e tecnologia 

• Distância da fronteira tecnológica 

Determinantes intermediários de crescimento e desenvolvimento 
• Políticas econômicas, tecnológicas e sociais 

• Tendências na demanda 

Determinantes imediatos de crescimento 
Agentes econômicos 

O = f[(K,L,R)
e
] + a +t 

Resultados econômicos  
• Saúde 

• Educação 

• Consumo 

• Bem-Estar 

• Distribuição de renda 

• Mudanças na pobreza 

• Sustentabilidade ambiental 

 

Figura 1 – Estrutura Analítica de Determinantes de Crescimento e Desenvolvimento 
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Nesse modelo, as fontes próximas (ou imediatas) do crescimento tem seus resultados 

(O) definidos pelas combinações possíveis entre o capital (K), trabalho(L) e recursos naturais 

(N), que são os fatores primários de produção, dado o grau de eficiência em sua utilização (e) 

e na qual (a) representa rendas de exterior (de capital ou trabalho) e (p) de transferências 

externas de recursos pela via de doações ou de mesmo da exploração de tipo colonial. 

Como lembram Todaro e Smith (2012, p.243), políticas de salário mínimo atuam de 

modo a alterar distribuição funcional do retorno dos fatores primários em favor dos 

trabalhadores. Assim, a busca pela resposta à pergunta de pesquisa formulada se concentrará 

em determinar efeitos associados a resultados que possam ser mensurados, associados às fontes 

imediatas (ou próximas) do desenvolvimento, mas que estão também associadas a uma política 

pública que é parte da dimensão intermediária nessa escala de causalidade do desenvolvimento, 

pois as políticas públicas são condicionadas pelos fatores institucionais relacionados às causas 

mais fundamentais (determinantes definitivos) do desenvolvimento. 

 Dessa forma, é com base em elementos oriundos da política, tal como a escolha de um 

período representativo de sua atuação e a principal variável introduzida pela política, os 

aumentos reais anuais, é que serão procurados os efeitos no desenvolvimento que se possam 

captar dos dados disponíveis, tais como emprego, renda e demanda. 

Quanto à estrutura da dissertação, o capítulo seguinte se destina a apresentar as 

referências teóricas que embasam o desenvolvimento da pesquisa, tanto da perspectiva 

acadêmica quanto aos principais efeitos da determinação de pisos salariais. Serão analisados 

também resultados de pesquisas empíricas aplicadas ao caso brasileiro, bem como apresentadas 

também as hipóteses do trabalho. 

Na sequência são explicitados os objetivos gerais e específicos que se pretende atingir, 

a partir da metodologia apresentada em capítulo próprio, abrangendo a apresentação das fontes 

de dados, sua análise preliminar e o modelo e estratégia empírica destinada a identificar efeitos 

da política adotada de 2003 a 2013 nas variáveis econômicas de interesse. 

Os dois capítulos finais são destinados a, respectivamente, expor os resultados obtidos 

a partir do modelo de análise dos dados e as conclusões da pesquisa em função da pergunta de 

pesquisa, das hipóteses e objetivos, bem como apontar limitações do estudo e constatações 

relevantes para o avanço do debate sobre o problema.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na literatura sobre o tema, os aspectos de maior interesse teórico usualmente recaem 

sobre os efeitos econômicos decorrentes da adoção ou de variações de salário mínimo nos níveis 

de emprego e informalidade, seus efeitos na distribuição de renda e também as consequências 

sobre o nível de pobreza, além de sua relação com o comportamento do nível de preços.  

Tendo em vista que no caso Brasileiro o piso salarial está relacionado a um conjunto de 

gastos públicos bastante abrangente, é relevante compreender os efeitos deste não apenas da 

perspectiva teórica, mas também a partir das evidências encontradas na literatura empírica do 

país. 

Assim, esse capítulo do trabalho visa apresentar os principais aspectos conceituais 

relacionados ao tema e também uma revisão de estudos empíricos recentes sobre o caso 

brasileiro, para que em seguida sejam anunciados as hipóteses e objetivos deste trabalho. 

 

2.1 PRINCIPAIS VERTENTES TEÓRICAS SOBRE EFEITOS DO 

SALÁRIO MÍNIMO 

2.1.1 Perspectiva de Mercados em Concorrência Perfeita 

Os impactos das políticas de salário mínimo no nível de emprego tradicionalmente 

ocupam o lugar de destaque na teoria e nas pesquisas econômicas. Como observa Neumark 

(2017) sobre o caso norte-americano, a literatura sobre o assunto já é centenária e relevante 

desde a adoção de um salário mínimo estadual nos Estados Unidos em 1914 e de um piso 

nacional 19384, a partir de métodos não tão distantes dos utilizados atualmente, como as 

abordagens de diferenças em diferenças. 

Na perspectiva neoclássica, as premissas sobre o comportamento do nível de emprego 

partem de um enquadramento teórico do mercado de trabalho num paradigma de concorrência 

perfeita em que se busca observar o equilíbrio entre a oferta e demanda e cujo funcionamento 

é analisado da mesma forma como as demais transações habituais de quaisquer outros bens e 

serviços. 

                                                           

4 Naquele ano, o salário mínimo foi estabelecido pelo Fair Labor Standard Act, que definiu um valor nacional de U$ 0,25 por 

hora (Browning e Zupan, p. 514). Desde 2009, nos EUA vigora um salário mínimo de U$ 7,25 por hora mas a maioria dos 

Estados possui pisos em valor superior ao nacional (EUA, 2019).  
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Assim, num mercado de trabalho competitivo, em que as empresas individualmente não 

têm poder sobre definição dos salários, caso um salário mínimo seja estabelecido acima do 

preço de equilíbrio, isso levaria a uma redução nível de emprego (ao menos no mercado formal). 

Isso se dá pois o mínimo funcionaria como um piso de preços convencional, reduzindo o 

número de contratos esperado e afetando essencialmente os trabalhadores pouco qualificados, 

cujos salários esperados de mercado seriam originalmente inferiores ao referencial 

estabelecido. A queda na demanda dos bens produzidos pelo aumento de custos de produção, 

poderia também levar à substituição de trabalhadores remunerados também por mais utilização 

de capital fixo. 

Essa dinâmica pode ser observada na figura a seguir em que o salário de equilíbrio é 

representado por Wc e nessa circunstância a oferta e a demanda de trabalho seriam iguais e 

assim não haveria desemprego. Caso um salário mínimo (WSM) fosse implantado com o valor 

mais elevado que o de equilíbrio, a demanda por trabalho seria excedida pela oferta, 

ocasionando desemprego, representado pela diferença entre a quantidade de trabalhadores 

empregados entre Lc e LSM. 

 

Figura 2 - Mercado de Trabalho em Concorrência Perfeita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiricamente, no entanto, conforme observam Belser e Xu (in: Soares, 2018, p.7) não 

há evidências de perdas maciças de emprego derivadas de incrementos de SM. Mesmo que as 
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estimativas variem bastante na literatura, uma grande proporção dos estudos e meta-análises de 

pesquisas revelam efeitos de desemprego muito pequenos do ponto de vista das estatísticas 

agregadas de mercado de trabalho, salvo nos países em que o piso foi estabelecido em patamares 

elevados. 

Outro aspecto previsto pela teoria é o de que o incremento do valor de Salário Mínimo 

deve ter efeitos inflacionários pois, do ponto de vista da firma, esse aumento de custos deveria 

ser compensado por meio do aumento de preços ou pela redução dos custos (sobretudo 

empregatícios) ou ainda pela redução da lucratividade, o que não deveria ocorrer tendo em vista 

que empresas com baixos salários são geralmente pequenas e enfrentam competição elevada 

demais para absorver custos extras. Assim, nessa perspectiva espera-se que os preços aumentem 

nessa situação5. Num gráfico de oferta e demanda como os anteriores, o efeito de curto prazo 

numa curva de oferta seria dado pelo seu deslocamento à esquerda. 

Do lado dos trabalhadores, o aumento de renda produzido pelo aumento de salários deve 

ocasionar um incremento no consumo de bens e serviços e esse aumento corresponderia a um 

aumento na demanda agregada da economia, o que seria representado por um deslocamento 

para a direita na curva de demanda, indicando a elevação do nível de preços para uma mesma 

quantidade demandada. A intensidade desse aumento de preços guarda relação com o peso dos 

recebedores de salário mínimo na força de trabalho. 

Quanto aos efeitos inflacionários na prática, Lemos (2004) ao analisar estudos com 

diferentes metodologias, fontes e períodos de dados para o caso dos EUA registra que um 

incremento 10% do aumento do salário mínimo eleva os preços dos alimentos em não mais de 

4% e os preços como um todo em até 0,4%, um efeito considerado pequeno pela autora.  

 

2.1.2  Mercados de Trabalho em Concorrência Monopsonista 

A existência de estudos que não encontraram evidências de efeitos de desemprego do 

salário mínimo e a eventual presença de efeitos positivos, segundo Neumark (2017), estimulou 

em parte o interesse de pesquisadores por modelos que melhor explicassem o comportamento 

do mercado de trabalho, sobretudo de baixa qualificação, encontrando na perspectiva de 

concorrência monopsonística uma caracterização mais adequada à realidade objetiva. 

                                                           

5 Lemos (2004) observa que também do ponto de vista empírico é escassa a literatura referente a efeitos sobre lucros de 

aumentos do salário mínimo, sobretudo se comparada à de efeitos no emprego.. 
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Nessa abordagem, compreende-se que a mobilidade limitada da mão de obra reduz a 

elasticidade da oferta de trabalho e as empresas se valem de seu poder de mercado para 

determinar os salários em valores mais baixos do que a produtividade marginal dos 

trabalhadores, que nesse contexto apresentam um pior poder de barganha.  

A figura a seguir representa o efeito da adoção de um salário mínimo nessa situação. 

Tendo em vista que na presença de um monopsônio o empregador ao maximizar sua receita, 

busca igualar seu custo marginal à receita marginal representada pela curva de demanda (D). 

Assim, a criação de um salário mínimo (WSM) pode aumentar o nível de emprego se 

estabelecido num patamar equivalente ao de um mercado competitivo. Nesse caso, o 

incremento de trabalhadores empregados se dá do ponto e LM até LSM. 

 

Figura 3 - Mercado de Trabalho com Monopsônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observa Varian (1997, p. 485), a criação de um piso salarial na presença de 

monopsônio no mercado de trabalho equivale ao estabelecimento de um teto de preço para um 

mercado monopolístico, de modo a fazer com que as firmas se comportem como se estivessem 

num mercado competitivo. 

 No entanto, essa possibilidade de poder de monopsônio pode variar entre empregadores 

de diferentes atividades econômicas, conforme Bachmann e Frigs (2016) puderam constatar em 

um estudo empírico destinado a medir efeitos da introdução do salário mínimo na Alemanha, 

que vigorou a partir de janeiro de 2015. O estudo identificou, a partir de um modelo dinâmico 

de vínculos entre empregadores e empregados de baixa remuneração (com controle da 
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heterogeneidade desses grupos) evidências de que as atividades de varejo, hotelaria, 

restaurantes e agricultura poderiam ser descritas como mercados que tem essa estrutura de 

funcionamento, enquanto o mesmo não pôde ser concluído para outros serviços e na fabricação 

de produtos alimentícios naquele país, de comportamento tipicamente mais concorrencial. 

Consequentemente, efeitos distintos podem ser esperados como efeitos do salário mínimo em 

diferentes setores, tendo em vista que diferentes graus de poder de monopsônio foram 

encontrados nas distintas atividades pesquisadas. 

Por fim, essa perspectiva teórica é também condizente com a teoria dos “salários de 

eficiência” (efficiency wage), que argumenta que pode ser ineficiente deixar as relações de 

mercado determinar a salário mínimo por trabalho, tendo em vista que numa economia em que 

o fator trabalho excede a demanda a taxa de salários pode não ser suficiente para garantir os 

nível de alimentação saúde mínimos e bem estar que não comprometa a produtividade (Szirmai, 

2010). Adicionalmente, do ponto de vista das firmas, existe também a possibilidade de que 

optem por pagar salários de eficiência aos empregados a partir da premissa de que se for melhor 

que a sua principal alternativa (opção de reserva ou salário de reserva), o trabalhador estaria 

mais motivado a oferecer mais esforço do que escolheria fazer ao salário de equilíbrio.  

 

2.1.3 Perspectiva de Efeitos na Demanda Agregada e “Big Push” 

Nessa abordagem, conforme observam Corseuil e Fogel (2015), os aumentos dos 

valores de remuneração pelo salário mínimo teriam o efeito de aquecer a demanda agregada, 

tendo em vista a maior propensão a consumir dos recebedores de menor remuneração (em 

contraste com a renda dos proprietários de empresas, tendo em vista a redução de lucros). 

Assim, o incremento do consumo teria como efeito uma maior demanda por trabalho, caso os 

preços não acomodem de forma completa as modificações salariais. 

O aumento de salários mínimos, incluindo-se aí seu efeito vinculante na cadeia 

remuneratória como um todo (binding effect ou “efeito farol” na literatura brasileira) 

contribuiria para gerar externalidades, notadamente sobre a demanda de produtos de outras 

empresas, provocando um incremento na demanda agregada, sobretudo em países menos 

desenvolvidos em que a proporção de trabalhadores de remuneração mínima é maior. Essa via 

pode ter particular importância no caso brasileiro, tendo em vista a ampla gama de vinculações 

do salário mínimo e o peso dos benefícios previdenciários e socioassistenciais na economia, 

para além do mercado de trabalho. 
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Nessa perspectiva, menos explorada na literatura do que as anteriores, se destaca o artigo 

produzido por Magruder (2012), que examinou essa dinâmica na Indonésia durante a década de 

1990, período que o país apresentou forte crescimento econômico e investimento estrangeiro. 

Esse país contava com 32 políticas de salário mínimo estabelecidos localmente, permitindo a 

comparação de efeitos a partir da perspectiva de que, mesmo que os salários mínimos 

representem incremento de custos para as empresas, podem significar uma ampliação do 

mercado consumidor local, aumentando as quantidades vendidas e influenciando positivamente 

os lucros e a demanda por trabalho. 

O autor desenvolveu, com base nesse modelo, estimativas que revelaram uma tendência 

que dá sustentação a uma hipótese de “big push”, termo introduzido pelo economista 

Rosenstein-Rodan que expõe a tese de que a industrialização coordenada de vários setores da 

economia pode ser rentável para a economia como um todo, num contexto de concorrência 

imperfeita em que existam externalidades positivas de uma atividade econômica para as demais. 

A base de partida teórica desse estudo foi uma adaptação da formalização dessa 

perspectiva realizada por Murphy, Shleifer & Vishny (1989), destinada a compreender efeitos 

de retornos de escala, complementaridades, externalidades de demanda e coordenação de 

investimentos para o desenvolvimento econômico. 

O funcionamento do mecanismo do big-push pode ser assim resumido: Se numa 

economia existem vários (N) setores, que utilizam-se tanto de modos tradicionais (marcados 

por baixa produtividade, emprego informal e salários mais baixos) e modernos, tal que os 

modos de produção fossem representados respectivamente pela retas T e M no gráfico a seguir. 

E que os N setores, produzem N produtos distintos e que ocupam toda a mão-de-obra (L) 

No setor tradicional, um trabalhador seria responsável por uma unidade de produto, 

indicando assim uma inclinação constante na curva que representa sua função de produção e 

poderia se dizer que seu salário é igual a 1 (W=1). Já no setor moderno, tendo em vista a maior 

produtividade e a necessidade, por exemplo de mais empregados para o início da produção (F) 

em função, por exemplo, de maquinário ou atividades administrativas, para produzir então uma 

quantidade mais do que proporcionalmente à uma unidade de trabalho (fazendo com que a curva 

de produção não se inicie no mesmo ponto e tenha maior inclinação). Assim, os salários são W 

> 1, tendo em vista seu menor custo marginal. 

Se todos os trabalhadores estivessem empregados no setor tradicional e recebessem uma 

unidade pelo trabalha a demanda de cada setor será igual D1=1/N. Se os custos de trabalho 

forem baixos (W1), há vantagem no investimento para a industrialização/modernização, pois 

W1(L) < D1, fazendo sentido a empresa optar para deslocar de modo a produzir mais (de Q1 
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para Q2). Contudo, se os salários forem elevados (W2 > D1), as firmas individualmente não 

teriam condições de arcar com o custo da transição moderna, salvo se houvesse um incremento 

de demanda ocasionado pela industrialização concomitante de muitas firmas. 

Para que as empresas se industrializem (ou adotem métodos modernos de produção) é 

necessário que haja uma demanda que se amplie. Isso se daria por meio de investimentos 

coordenados pelo setor público, tendo em vista um retorno social superior ao retorno privado 

individual, ou, para os fins do mercado de trabalho, incrementos de salários, desde não haja 

uma perfeita acomodação de preços. 

 

Figura 4 -  Big Push em Economia com Dois Setores 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

 

No contexto do estudo de Magruder, o “big push” foi concebido como a possibilidade 

de um incremento adequado de salário mínimo atuar no sentido de impulsionar um mercado de 

salários baixos e de informalidade em direção a um de emprego formal e consumo mais elevado, 

contribuindo para um processo de desenvolvimento. 

Assim, quando existe um potencial de formação ou incremento de um mercado local a 

partir dos salários maiores, o estímulo à demanda por produtos locais, faz com que o mercado 

de outras firmas se amplie como consequência do aumento da renda dos trabalhadores 

(Roseinstein-Rodan, 1943).     

Os resultados da pesquisa na Indonésia permitiram a identificar um crescimento da 

demanda local e forte efeito no aumento do emprego formal, sobretudo para os setores 
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industrializáveis de bens e não transacionáveis, mas também com efeitos para setores de bens 

transacionáveis e não industrializáveis. 

 

 

2.2 LITERATURA EMPÍRICA RECENTE SOBRE EFEITOS DO SM NO 

BRASIL 

2.2.1 Efeitos do Salário Mínimo sobre o Emprego 

A produção de estudos no Brasil sobre as relações entre salário mínimo e nível de 

emprego já conta com algumas décadas de estudos produzidos. Nesta seção, foram selecionados 

algumas referências com maior destaque sobre o período recente. 

Uma ampla revisão de estudos sobre efeitos no emprego realizados em 14 países 

emergentes foi produzido por Broecke et al. (2017) utilizando métodos quantitativos e 

qualitativos (meta-análise), encontrando efeitos reduzidos no emprego (mais significativo entre 

jovens e trabalhadores de baixa qualificação) e indicações de que SM maiores contribuem para 

maior informalidade, de maneira geral, nesses países. 

Para o caso brasileiro esse mesmo estudo analisou 19 artigos desde o fim da década de 

90 até os dias atuais. Dentre os estudos menos recentes, foram encontrados sobretudo efeitos 

negativos de pequeno e médio porte em seis deles, com apenas um realizado sobre o período 

de 1982 a 1999 que encontrou efeitos de maior dimensão sobre o desemprego (Carneiro e 

Corseuil, 2001). Uma série de estudos mais recentes, realizadas de 2004 a 2015 encontrou 

efeitos nulos ou pouco significativos para os anos mais recentes. 

Quanto à informalidade, resultados de treze dos estudos consultados não trazem 

evidências conclusivas, com resultados variados sendo reportados, inclusive de redução de 

emprego informal em dois estudos avaliados. 

Em estudo recente, Corseuil e Fogel (2015) realizaram estimativas a partir da Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME/IBGE) buscando mensurar efeitos dos reajustes em informalidade e 

emprego em anos selecionados entre 2007 e 2014 (abrangendo parcialmente as regras atuais 

definidas em lei) por meio da comparação entre grupos de trabalhadores afetados e não 

afetados. Não foram encontrados efeitos expressivos para nenhuma das dimensões. 

Por sua vez, Barbosa Filho (2015) buscou estimar efeitos dos salários mínimos no 

emprego entre 1995-2009, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
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(PNAD) das Contas Nacionais do IBGE e encontrou efeitos negativos, porém modestos. 

Contudo, o estudo destaca evidências que sugerem que trabalhadores menos produtivos, 

sobretudo os mais jovens, possam estar sendo prejudicados no mercado de trabalho, ampliando 

o grupo de pessoas que não estudam e nem trabalho, a partir de dados da alteração composição 

da força de trabalho por faixa etária, ocupação e anos de estudo. 

2.2.2  Salário Mínimo e Desigualdade de Renda 

O período recente foi marcado por uma redução da desigualdade de renda, cuja trajetória 

se iniciou ainda nos anos noventa, após o processo de estabilização econômica e que se 

intensificou na primeira década deste século. Muitas pesquisas têm sido realizadas para se 

compreender quais foram os principais fatores que contribuíram para esse fenômeno, 

examinando sobretudo o papel das transferências de renda, previdência, modificações no 

mercado de trabalho, que inclui não apenas políticas salariais, mas também efeitos de natureza 

educacional, dentre outros. Aqui, são ressaltados apenas aqueles voltados mais diretamente aos 

efeitos de salário mínimo. 

Do ponto de vista da distribuição da renda familiar per capita, Saboia (2015) realizou 

simulações tanto para os rendimentos do trabalho quanto para pensões e aposentadorias oficiais 

de modo a estimar os potenciais e limites redistributivos do salário mínimo. Como resultado, 

observou-se que o crescimento do SM implica em forte distribuição de rendimentos do topo da 

pirâmide de rendimentos (níveis superiores de salários) para os intermediários dessa 

distribuição, com poucos efeitos para os dois decís de menor renda, implicando em limitação 

quanto aos objetivos redistributivos. Foi observada uma redução do índice de gini dos 

rendimentos totais avaliados no período pesquisado, de 2009 a 2013, de 0,535 para 0,527, 

contribuindo para a avaliação de que os efeitos redistributivos existem, mas são limitados em 

face do conjunto mais amplo de políticas necessárias para uma redistribuição de renda efetiva. 

Analisando os impactos dos incrementos do Salário Mínimo sob a ótica da desigualdade 

salarial, Komatsu e Menezes Filho (2015), a partir de dados da Pesquisa Mensal de Emprego 

entre 2004-2011, realizaram uma decomposição de variação entre densidades salariais tendo 

como fator de decomposição o crescimento real do SM. O artigo concluiu que o aumento do 

piso no período responde por uma redução de dispersão salarial entre os homens na faixa de 

58% e 68% e para mulheres, um efeito ainda mais elevado, de 58% a 92%, resultado que 

acompanha outras pesquisas anteriores sobre o tema, como a de Firpo e Reis (2007), que 
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estimava que a desigualdade salarial teria se reduzido entre 30 e 60% para o período de 2001 a 

2005. 

 

2.2.3 Salário Mínimo e Finanças públicas 

 

Os efeitos do salário mínimo se fazem sentir nas finanças públicas não apenas da União, 

mas também em estados e municípios. Enquanto que na União tem destaque suas diversas 

vinculações de natureza trabalhista (abono salarial e seguro desemprego), previdenciária, além 

dos benefícios socioassistenciais, nas demais esferas subnacionais os salários do funcionalismo 

público são em parte fixados pelo salário mínimo, implicando em custos diversos, tornando 

complexa a tarefa de prever adequadamente o montante dos efeitos. 

Como observam Barbosa Filho e Pires (2015), existem também efeitos 

macroeconômicos decorrente do aumento de renda das famílias, que têm impactos sobre o 

consumo e pode afetar positivamente o crescimento econômico, a oferta de empregos, 

importações e inflação, de forma que varia de acordo com a situação econômica, mas em geral 

atuando de forma mais benéfica na presença de capacidade ociosa. 

Para estimar os efeitos fiscais da política de salário mínimo são investigadas as 

principais variáveis de despesa afetadas tanto nas folhas de pagamento, quanto de benefícios 

previdenciários e assistenciais tendo-se em vista o comportamento demográfico do público alvo 

objeto de cada despesa e também as perspectivas de comportamento da arrecadação tributária, 

que por sua vez depende das estimativas para o comportamento da economia como um todo. 

Firmo e Giambiagi (2015) investigaram se é possível reduzir o impacto fiscal de 

aumentos do SM sem afetar as variáveis de proteção social das classes menos favorecidas e 

contribuir para a redução da desigualdade. Realizando simulações de reajuste, deparam-se com 

uma avaliação de que o peso fiscal será desafiador e ensejará mudanças na política mesmo com 

crescimento do PIB ao redor de 4%, tendo em vista o incremento da população de idosos em 

taxa superior ao dos indivíduos em idade ativa. Essa dificuldade está principalmente 

relacionada ao incremento observado do gasto público relacionado aos benefícios 

previdenciários e assistenciais que cresceram de 1,42% do PIB em 1997 para 3,73% do PIB em 

2013. 

De maneira semelhante Barbosa Filho e Pires (2015), ao analisarem os impactos do 

mínimo nas contas públicas, concluem que a manutenção da regra atual, mesmo que não tenha 
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tido resultados negativos no mercado de trabalho, impõe custo às contas públicas que justificam 

a revisão da regra de reajuste, tendo em vista sobretudo crescimento do resultado primário da 

união, em que as transferências vinculadas ao piso passaram de 6,6% do PIB em 2002 para 

9,5% do PIB em 2013, respondendo pela quase totalidade do aumento da receita da União no 

mesmo período. 

As propostas para enfrentamento dessa questão, na ausência de aumento da carga 

tributária, se baseiam, em geral,  numa combinação de reforma previdenciária, em que estejam 

presentes regras e incentivos para o incremento de tempo de serviço, com revisão de 

vinculações de benefícios assistenciais e previdenciários ao piso, aliado à modificações na regra 

adotada aos reajustes de salário mínimo, modificando-se, por exemplo a variável PIB pelo 

PIB/per capita como forma de aproximar o valor do piso ao comportamento da produtividade 

do trabalho, conforme observam Pessôa e Moura (2015). 

  

2.2.4  Impactos Sobre a Inflação dos reajustes do Salário Mínimo 

As modificações do valor do salário mínimo causam efeitos não apenas sobre os salários 

daqueles que recebem a remuneração mínima legal no mercado de trabalho, mas também têm 

um efeito de sinalização sobre os rendimentos dos demais trabalhadores, notadamente os que 

recebem valores próximos ao mínimo. Isto, somado ao peso do salário mínimo em 

remunerações previdenciárias e benefícios socioassistenciais faz com que seu peso na economia 

seja considerável, a ponto de ensejar uma justa preocupação quanto aos possíveis efeitos 

inflacionários da política de aumentos reais praticada no Brasil. 

Ao analisar essa questão, Botelho (2015) observa a necessidade de distinguir mudanças 

em preços relativos de fenômenos inflacionários propriamente ditos, em que se observa um 

incremento do nível geral de preços e que, segundo o autor, são em geral apresentam maior 

relação com a política monetária adotada, reforçando a efetividade de medidas de 

estabelecimento de taxas de juros como meio de controle inflacionário num regime de metas de 

inflação. O autor analisou vários componentes da inflação medida pelo Índice de preços ao 

consumidor amplo – IPCA/IBGE e identificou-se entre a inflação de serviços um grupo mais 

sensível às variações nominais do SM, fazendo com que cerca de 1% de aumento no SM poderia 

ocasionar um efeito de 0,0284% na variação de 12 meses do índice, o que, no entanto, não 

representa um valor representativo nos desvios recentes de inflação em relação às metas. 
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Numa perspectiva que busca discutir efeitos estruturais entre a política de SM e inflação 

a partir de elementos da teoria da inflação de custos e do conflito distributivo, Summa (2015), 

notou um incremento da inflação salarial resistente que se inicia em 2006 e perdura dez anos 

depois, mas que parece ser uma resposta a fatores mais estruturais do mercado de trabalho para 

além da política de salário mínimo, caracterizado por um incremento no poder de barganha dos 

trabalhadores causado também por outras políticas institucionais e sociais atuando em conjunto. 

Dessa forma, o autor compreende que essa mudança de preços não tem um comportamento 

aceleracionista para a inflação, representando, assim, um incremento de salários de caráter 

estrutural. 

 

 

2.3 HIPÓTESES DA PESQUISA 

Com base nas características da política do salário mínimo, sua relevância dentro e para 

além do mercado de trabalho e das perspectivas teóricas e empíricas apresentadas nas seções 

anteriores, é possível delimitar algumas hipóteses norteadoras da investigação. 

Tendo em vista que se pretende analisar os efeitos da política recente de valorização do 

Salário Mínimo sob uma perspectiva de que os incrementos reais do piso salarial mínimo 

possam ter contribuído para impulsionar o desenvolvimento econômico, a partir de 

“transbordamentos” positivos tanto no mercado de trabalho quanto pela renda advinda dos 

benefícios previdenciários e assistenciais, compreende-se que é necessário definir unidades de 

observação que favoreçam a identificação desses efeitos. 

Grande parte dos estudos realizados em outros países se baseiam na comparação de 

unidades subnacionais que praticam distintas políticas salariais, favorecendo a delimitação de 

grupos de tratamento e controle, ora sujeitos ou não à mudanças nas regras salariais. Uma vez 

que no Brasil o piso nacional é a referência principal, a identificação de possíveis efeitos 

positivos de demanda, que afetem o comportamento da renda e do emprego serão investigadas 

a partir dos municípios, de acordo com suas distintas “exposições” às rendas referenciadas pelo 

piso nacional. 

Dessa forma, assim podem ser definidas as hipóteses do estudo: 
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Hipótese 1: Os incrementos reais nos valores do salário mínimo resultaram em efeitos 

significativos impulsionadores do aumento do emprego formal privado e também sobre 

o crescimento econômico. 

Hipótese 2: Os impactos positivos dos aumentos do salário mínimo foram maiores nos 

municípios caracterizados por um padrão remuneratório mais baixo, caracterizados por 

uma intensidade maior de vínculos de salário mínimo em relação a sua população e 

produto interno bruto. 

 

2.4 OBJETIVOS 

Em consonância com as hipóteses formuladas, assim foram definidos os objetivos para 

a pesquisa: 

Objetivo Geral:  

 

Avaliar os possíveis efeitos da política de aumentos recente de salários mínimos sobre 

a demanda, sobre o produto interno bruto dos municípios brasileiros e o número de empregos 

do setor privado. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Apresentar uma análise sobre a importância dos rendimentos no mercado de 

trabalho e de benefícios de caráter previdenciário e assistencial e suas variações 

no nível municipal; 

 Estimar os possíveis impactos dos incrementos de valor de salário mínimo no 

emprego formal do setor privado no período de 2003 a 2013. 

 Contribuir para a investigação de efeitos do salário mínimo da perspectiva das 

possibilidades de efeitos externos positivos para o crescimento econômico e do 

emprego.  

 Identificar se há efeitos diferenciados entre o aumento de renda proveniente dos 

salários de trabalhadores afetados pelo aumento do mínimo e aumentos de renda 
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proveniente de aposentadorias e benefícios assistenciais dos indivíduos também 

afetados pelo piso. 

 Considerando-se os efeitos detectados pela via do mercado de trabalho, 

identificar se eles se diferenciam entre os segmentos de trabalhadores públicos 

e privados. 

O capítulo seguinte apresentará os dados utilizados para a pesquisa e a metodologia que 

será utilizada para o alcance dos objetivos do trabalho.  
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

3.1 BASES DE DADOS UTILIZADAS 

Para abordar características da importância do salário mínimo de uma perspectiva 

municipal, foram examinados dados relativos ao mercado de trabalho e de benefícios 

previdenciários e socioassistenciais no valor exato de 1(um) salário mínimo, bem como 

informações sobre o PIB municipal e população e também os dados relativos ao Imposto Sobre 

Serviços. Assim, foi possível ilustrar algumas dimensões de interesse desse estudo e que são 

essenciais para o desenvolvimento do trabalho para o período do decênio 2003-2013, 

permitindo observar de forma continuada a política de valorização ocorrida. 

A escolha dessas variáveis em nível local tem o propósito de buscar identificar os 

distintos pesos das rendas denominadas piso salarial, para então verificar as hipóteses de efeitos 

das variações anuais de salário mínimo, conforme a metodologia proposta nas seções seguintes. 

Os valores de Imposto Sobre Serviços (ISS) municipal foi incluído de maneira a 

representar uma aproximação da variação da demanda, a partir da premissa de que um eventual 

aquecimento da economia poderia estar relacionado ao incremento de sua arrecadação. Assim, 

na estratégia empírica a ser adotada será empregada com variável de resposta (ou dependente), 

juntamente com a variação do PIB e do emprego privado, este último preferido em relação ao 

emprego total, pois não se esperam variações tão intensas no emprego público, tendo em vista 

a sua característica de estabilidade, em regra. 

Foram incluídas também variáveis que tem o propósito de servir nos modelos na 

qualidade de controles, pois entende-se que possam ter efeitos importantes positivos na 

demanda, com reflexos no PIB e no emprego. Foram assim selecionadas por essa características 

o saldo líquido de operações de crédito realizadas em cada município e as transferências 

obrigatórias de recursos oriundos da arrecadação da União e Estados. 

Assim, foram identificadas as seguintes informações relevantes para a pesquisa, a partir 

de variáveis básicas informadas no quadro a seguir, com suas respectivas fontes/bases de dados. 

Com isso, pretende-se compor um dados num painel longitudinal, para um período que seja 

representativo da atuação dessa política, os anos de 2003-2013.  
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Quadro 1 -  Variáveis Municipais e Fontes de Dados  

Variável Descrição Fonte 

População  Estimativas de habitantes das populações residentes em nível municipal, 

calculadas com data de referência em/ 1º de julho de cada ano civil. Para os anos 

de 2007 e 2010 foram usadas as contagens populacionais. 

IBGE 

Produto Interno Bruto (PIB) Produto interno bruto municipal, estimadas com referência ao ano de 2010 

(Censo) e retropolada para os anos anteriores. 

IBGE 

Arrecadação de ISS Valor total da arrecadação municipal do Imposto de Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) 

Tesouro 

Nacional 

Vínculos de Emprego: 

 Setor Público; 

 Setor Privado 

Vínculos ativos de trabalho da RAIS, públicos e privados, em dezembro do ano 

de referência. 

RAIS 

Vínculos de Emprego de 

em 1SM 

 Setor Público; 

 Setor Privado 

Vínculos ativos de trabalho da RAIS, públicos e privados, em dezembro do ano 

de referência, recebedores do valor exato de 1 SM. 

RAIS 

Massa Salarial do setor 

formal: 

 Setor Público; 

 Setor Privado 

 

Total das remunerações informadas na RAIS para o ano de referência. RAIS 

Massa Salarial de 

rendimentos de 1SM 

 Setor Público; 

 Setor Privado 

 

Valor total da soma das remunerações cujo valor é idêntico a um salário mínimo 

informado na RAIS 

RAIS 

Aposentadorias – Número 

de Recebedores de 1SM 

Número de indivíduos que recebem aposentadorias por idade, tempo de 

contribuição ou por invalidez no valor correspondente a um salário mínimo. 

SUIBE 

Aposentadorias – valor total 

denominado em 1SM 

Valor total da soma das aposentadorias no valor de 1SM. SUIBE 

Benefícios Previdenciários 

e Assistenciais - Número de 

Recebedores de 1SM. 

 

Número de recebedores do benefícios assistenciais e de legislação específica, 

pensões por morte, auxílios e outros benefícios previdenciários cujo valor 

corresponde a 1SM. 

SUIBE 

Benefícios Previdenciários 

e Assistenciais – valor total 

denominado em 1SM  

Valor total da soma dos benefícios no valor de 1SM. SUIBE 

Transferências a 

Municípios 

Transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na 

Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de 

Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - ITR. 

Tesouro 

Nacional 

Operações de Crédito (no 

ano) 

Posição em dezembro do ano de referência do saldo da rubricas referente à 

operações de crédito de balancetes dos bancos comerciais e dos bancos múltiplos 

com carteira comercial, por município, líquida do saldo referente ao ano anterior. 

ESTBAN

/Banco 

Central 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os dados oriundos da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, referentes à 

situação do mercado de trabalho formal, foram obtidos por meio dos servidores de dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, bem como os dados referentes aos 

benefícios previdenciários e assistenciais, oriundos do Sistema Único de Informações de 

Benefícios (SUIBE/INSS), contendo as informações sobre benefícios vinculados ao SM.  

Os dados populacionais em recorte municipal foram obtidos por meio do site do 

Ipeadata e os demais foram coletados mediante a consulta aos sites institucionais dos 

mantenedores dessas informações. 

 As principais estatísticas descritivas da base de dados, informadas na tabela a seguir 

permite verificar o grau de completude das variáveis de interesse, possibilitando identificar em 

que medida estão completas as observações para municípios nos anos inicial e final da série. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas– Ano 2003 

N.Obs Nulos ND %ND Média Mediana Desv. Pad.

População 5.560 -   996    18% 31.811           10.431         191.317               

Produto Interno Bruto 5.560 -   996    18% 308.984         42.996         3.359.124           

Empregos: 5.555 -   1.001 18% 5.319             641              57.644                 

·        Setor Público 5.555 114  1.001 18% 1.304             277              16.484                 

·        Setor Privado 5.555 82    1.001 18% 4.015             309              41.680                 

Empregos (em 1SM): 5.436 -   1.120 21% 235                 89                 819                      

·        Setor Público; 4.067 -   2.489 61% 101                 40                 299                      

·        Setor Privado 5.207 -   1.349 26% 167                 42                 689                      

Salariaos do setor formal: 5.555 -   1.001 18% 9.411.359      526.050       142.019.883       

·        Setor Público 5.444 -   1.112 20% 2.905.403      237.734       48.021.338         

·        Setor Privado 5.474 -   1.082 20% 6.661.141      273.002       99.166.020         

Salarios de 1SM 4.067 -   2.489 61% 41.494           16.456         123.091               

·        Setor Público 5.436 -   1.120 21% 96.669           36.609         336.925               

·        Setor Privado 5.207 -   1.349 26% 68.511           17.276         283.429               

Aposentadorias – Qtd(1SM) 5.679 -   877    15% 642                 328              1.582                   

Aposentadorias – vlr.(1SM) 5.681 -   875    15% 558                 190              2.573                   

Benefefícios - Qtd.(1SM) 5.679 -   877    15% 264.165         134.919       650.696               

Benefícios -  Vlr. 1SM 5.681 -   875    15% 229.394         78.154         1.058.254           

Arrecadação de ISS 5.289 38    1.267 24% 1.737.671      53.257         34.620.227         

Transferências a Municípios 5.560 -   996    18% 10.925.198   5.601.973   33.476.888         

Op. de Crédito (no ano) 3.492 -   3.064 88% 201.609.971 13.105.774 4.629.858.112    

Variáveis
2003

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fontes do quadro anterior. Valores monetários em R$ de 2013. 
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Tabela 4 – Estatísticas descritivas - Ano 2013 

N.Obs Nulos ND %ND Média Mediana Desv. Pad.

População 5.570 -   946    17% 36.097           11.389         212.657               

Produto Interno Bruto 5.570 -   946    17% 957.203         130.581       9.641.413           

Empregos: 5.570 -   946    17% 8.788             1.096           89.453                 

·        Setor Público 5.570 18    946    17% 1.775             434              18.301                 

·        Setor Privado 5.570 5       946    17% 7.013             578              72.045                 

Empregos (em 1SM): 5.524 -   992    18% 255                 93                 915                      

·        Setor Público; 4.415 -   2.101 48% 102                 38                 385                      

·        Setor Privado 5.423 -   1.093 20% 177                 49                 745                      

Salariaos do setor formal: 5.570 -   946    17% 19.940.220   1.449.843   268.740.401       

·        Setor Público 5.552 -   964    17% 5.957.880      638.340       85.384.018         

·        Setor Privado 5.567 2       949    17% 14.009.139   685.067       192.678.953       

Salarios de 1SM 5.524 -   992    18% 173.190         63.067         620.476               

·        Setor Público 4.415 -   2.101 48% 69.155           25.764         260.979               

·        Setor Privado 5.423 -   1.093 20% 120.116         33.223         505.318               

Aposentadorias – Qtd(1SM) 5.676 -   840    15% 1.477             781              3.829                   

Aposentadorias – vlr.(1SM) 5.676 -   840    15% 1.001.307      529.518       2.596.092           

Benefefícios - Qtd.(1SM) 5.676 -   840    15% 1.281             450              5.240                   

Benefícios -  Vlr. 1SM 5.676 -   840    15% 868.729         305.100       3.552.775           

Arrecadação de ISS 5.466 36    1.050 19% 8.428.452      386.857       155.912.706       

Transferências a Municípios 5.569 -   947    17% 24.427.838   11.585.154 72.668.475         

Op. de Crédito (no ano) 3.933 3       2.583 66% 658.047.036 42.009.814 15.078.586.266 

2013
Variáveis

 

Fonte: Elaboração própria a partir das fontes do quadro anterior. Valores monetários em R$ de 2013. 

 

 

A partir dessas variáveis básicas, que buscam retratar a situação de indivíduos ativos e 

inativos no mercado de trabalho, nos setores público e privado, foram construídas algumas 

variáveis compostas que representam o peso do salário mínimo, que são definidas na forma de 

razões de números de indivíduos recebedores de um salário mínimo em relação à população e 

também ao total de vínculos de emprego formal, tanto no mercado de trabalho formal quanto 

beneficiários de aposentadorias e benefícios previdenciários e socioassistenciais. Os valores 

desses benefícios também foram relacionados ao PIB municipal. Esses elementos de peso, 

conjugados aos incrementos do piso constituem as variáveis com características explicativas de 

efeitos econômicos de modificações na política de SM. Dessa forma, no modelo que será 

proposto em seguida, constituiriam as variáveis independentes ou explicativas no modelo de 

análise (representadas pela parte direita de uma igualdade ou o eixo x num num gráfico).  

Também foram identificadas variáveis de interesse relacionadas aos efeitos de salário 

mínimo que se deseja analisar, representadas pela variação de elementos das economias locais 

que poderiam, de acordo com as hipóteses formuladas, responder às variações de salários 

mínimos de forma positiva, considerando-se a premissa de que incrementos do SM 

possibilitariam uma ativação da atividade econômica detectáveis nessas variáveis. Assim, no 



37 
 

modelo de análise, variáveis dependentes (y) serão estabelecidas a partir dos elementos 

descritos no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 – Variáveis de Peso e de Efeitos de Interesse 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De modo a conhecer tanto a variabilidade dos dados referentes ao peso do salário 

mínimo bem como verificar a disponibilidade adequada dos dados para a construção de um 

modelo a captar os efeitos da variação do salário mínimo, buscou-se realizar uma investigação 

da variabilidade da intensidade relativa representada pelas rendas, pelos vínculos de trabalho e 

da previdência e assistência, mostrados na próxima seção.  

 Variável Descrição 

D
ep

en
d

e
n

te
 

  

Δln[PIB Municipal]  Variação do PIB do município em relação ao ano anterior na forma 

logarítmica, representada por   ΔlnY = lnYt1 – lnYt0 

Δln[Emprego Privado]  Variação do número de vínculos de empregos reportados na RAIS 

relação ao ano anterior na forma logarítmica, representada por  ΔlnY = 

lnYt1 – lnYt0. 

Δln[ISS] Variação da arrecadação municipal do Imposto sobre Serviços ISS em 

relação ao ano anterior na forma logarítmica, representada por  ΔlnY = 

lnYt1 – lnYt0.  

 ΔSMt1-t0  Variação percentual do valor do salário mínimo em relação ao ano 

anterior. 

E
x

p
li

ca
ti

v
a

s 

Im,t-1 / Tm,t-1 Peso do Salário Mínimo no município. Consiste na proporção do grupo 

de interesse (I) como proporção da população, PIB, ou outro 

denominador total de interesse (T), assumindo-se assim os valores das 

variáveis originais. 

 Im pode assumir tanto as quantidades quanto a soma dos valores 

monetários correspondentes a: 

 Empregos de 1SM –setor público  

 Empregos de 1SM – setor privado  

 Aposentadorias de 1SM 

 Benefícios de !SM 

 

 e Tm pode representar: 

o População; 

o PIB; 

o Vínculos de emprego formal (públicos e/u privados); 

o Recebedores de Aposentadorias e/ou Benefícios. 

 

ΔSM𝑡 . (
Im,t−1

 Tm,t−1   
)  

 

Interação entre a variação do salário mínimo seu peso municipal.  

C
o

n
tr

o
le

s 

 

Δln[Transferências] Variação das transferências constitucionais em relação ao ano anterior 

na forma logarítmica.  

Δln[Crédito] Variação das Operações de Crédito constitucionais em relação ao ano 

anterior na forma logarítmica.  
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3.2 DADOS MUNICIPAIS: PESO DO MÍNIMO NO PERÍODO 2003-2013 

3.2.1  O Peso do salário mínimo no mercado de trabalho 

A partir dos dados anuais municipais da RAIS foi realizada uma análise da quantidade 

de vínculos de um salário mínimo em contraste com a população total dos municípios e com o 

total de vínculos, de modo a dimensionar o “peso” que este representa no mercado de trabalho. 

A tabela a seguir resume a variação durante o período da importância do peso dos 

recebedores de um salário mínimo entre a população total de cada município e entre a população 

ocupada no setor formal, revelando uma redução da participação de recebedores do piso básico 

no mercado formal, que passou de 4,32% em 2003 a 2,88% em 2013. 

 

Tabela 5 - Vínculos de 1 SM no mercado de trabalho e população 

Ano 

População 

(T)  

Vinculos 

Totais (I) 

Vínculos de 

1 SM (Im) 

Vínculos S. 

Privado 1SM  

Vínculos S. 

Público1SM Im/T Im/I 

2003  176.871.437 29.544.925 1.277.312 867.105 410.207 0,72% 4,32% 

2004  181.581.024 31.407.575 1.254.757 858.960 395.797 0,69% 4,00% 

2005  184.184.264 33.238.612 1.458.218 989.887 468.331 0,79% 4,39% 

2006  186.770.562 35.155.779 1.589.788 1.076.664 513.124 0,85% 4,52% 

2007  183.987.291 37.607.426 1.453.614 976.529 477.085 0,79% 3,87% 

2008  189.612.814 39.441.566 1.444.458 962.717 481.741 0,76% 3,66% 

2009  191.480.630 41.207.546 1.532.056 1.021.400 510.656 0,80% 3,72% 

2010  190.732.694 44.068.355 1.647.803 1.121.619 526.184 0,86% 3,74% 

2011  192.376.496 46.310.631 1.500.043 1.027.116 472.927 0,78% 3,24% 

2012  193.973.952 47.458.712 1.456.495 1.011.432 445.063 0,75% 3,07% 

2013  201.062.789 48.948.433 1.410.559 960.325 450.234 0,70% 2,88% 

Fontes: RAIS (vínculos de trabalho), IBGE (estimativas de população). 

 

Observando-se o peso dos vínculos empregatícios na RAIS correspondentes a 

exatamente um salário mínimo sobre a população total (Ism/T) para o ano de 2003 na forma de 

um mapa, percebe-se a existência de variações relevantes entre municípios, sobretudo uma 

participação menor desse público na Região Sul e das porções mais ao sul das regiões Sudeste 

e Centro-oeste. 
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Figura 5 - RAIS 2003: Recebedores de 1SM sobre a população Municipal 

 

Na tabela seguinte, retrata-se o peso do salário mínimo a partir da massa salarial 

correspondente à soma de todos os vencimentos de 1 SM em relação ao Produto Interno Bruto 

dos municípios e também à massa total. 

 

Tabela 6 - Rendimentos do trabalho no valor de 1SM e  PIB (R$ mil 2013) 

Ano PIB  
Massa Salarial 

(I) 

Massa de 

1SM(Im) 
Im- Privado  

Im - 

S.Público 
Im/PIB Im/ I 

2003 3.506.549.002 627.361.198 6.305.890 4.280.833 2.025.058 0,18% 1,01% 

2004 3.706.875.739 674.934.154 6.287.960 4.304.618 1.983.343 0,17% 0,93% 

2005 3.823.127.319 710.366.938 7.877.852 5.347.818 2.530.035 0,21% 1,11% 

2006 3.977.365.896 783.068.748 9.598.941 6.501.085 3.097.856 0,24% 1,23% 

2007 4.220.334.746 849.956.334 9.203.980 6.183.479 3.020.501 0,22% 1,08% 

2008 4.430.380.467 946.467.118 9.463.591 6.307.387 3.156.204 0,21% 1,00% 

2009 4.421.242.046 997.375.385 10.708.447 7.139.611 3.568.837 0,24% 1,07% 

2010 4.746.349.540 1.104.047.207 12.045.394 8.200.286 3.845.108 0,25% 1,09% 

2011 4.935.836.767 1.189.770.202 10.993.503 7.528.256 3.465.247 0,22% 0,92% 

2012 5.127.719.391 1.263.786.882 11.550.010 8.021.124 3.528.886 0,23% 0,91% 

2013 5.331.618.949 1.332.804.314 11.480.450 7.816.644 3.663.806 0,22% 0,86% 

Fontes: RAIS (vínculos de trabalho), IBGE (Produto Interno Bruto de Municípios). 

 

Ao contrário do que se observa para a quantidade de vínculos, a participação da massa 

salarial de 1SM não apresenta uma tendência definida no peso relativo à massa salarial total da 
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RAIS, nem ou em relação ao PIB ao longo do período. Os recebedores de 1SM detém uma 

parcela da renda pouco representativa se comparado com seu peso no mercado de trabalho. 

Na figura a seguir os dados populacionais deram lugar aos valores correspondentes aos 

rendimentos dos recebedores do mínimo como proporção do PIB6 e é possível notar um padrão 

bastante assemelhado da variação do peso da massa de salários no valor exato do salário mínimo 

como proporção do PIB municipal. 

 

Figura 6 - Massa de rendimentos do trabalho no valor de 1SM sobre PIB 

 

3.2.2 Peso do salário mínimo nas aposentadorias e benefícios assistenciais 

 A partir dos dados do Sistema Único de Informações de Benefícios 

(SUIBE/DATAPREV), tem-se o seguinte quadro geral dessas despesas separando os 

rendimentos oriundos das aposentadorias no valor mínimo aos inativos dos valores pagos em 

benefícios de caráter previdenciário (como pensão por morte) e benefícios socioassistenciais 

(como o BPC), retratado na tabela a seguir: 

 

                                                           
6  Os dados de PIB municipal foram corrigidos a valores de 2013 pelo deflator do PIB, obtido das Contas 

Nacionais Anuais do IBGE e os valores relativos a salários, aposentadorias e benefícios pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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Tabela 7 - Recebedores e Massa de rendimentos do INSS no valor de 1SM (R$ mil 2013) 

Ano 

Aposentadori

a Recebedores 

1SM (a) 

Benefícios  

Recebedores

1SM (b) 

(a+b)/

Pop. 

Aposentadori

a 

Valor 

1SM (Ima) 

Rendimentos 

Valor 1SM 

(Imb) 

Rendimentos 

(Ia+Ib) Total 

(Ia+Ib) 

/PIB 

2003 3.212.684 2.378.476 3,16% 17.179.499 11.740.299 
     

28.919.798  
0,80% 

2004 3.576.133 2.733.723 3,47% 19.411.409 13.697.326 
     

33.108.736  
0,87% 

2005 3.956.379 3.030.749 3,79% 23.151.567 16.370.817 
     

39.522.384  
1,01% 

2006 4.349.904 3.346.388 4,12% 28.446.553 20.200.595 
     

48.647.149  
1,19% 

2007 4.792.293 3.699.432 4,62% 32.865.319 23.418.951 
     

56.284.270  
1,30% 

2008 5.288.200 4.110.516 4,96% 37.520.535 26.921.260 
     

64.441.795  
1,42% 

2009 5.841.333 4.539.224 5,42% 44.218.901 31.718.708 
     

75.937.609  
1,67% 

2010 6.386.503 5.005.808 5,97% 50.545.049 36.570.221 
     

87.115.270  
1,78% 

2011 6.948.002 5.467.034 6,45% 55.130.256 40.042.367 
     

95.172.623  
1,87% 

2012 7.563.666 5.949.707 6,97% 64.951.612 47.161.875 
   

112.113.487  
2,17% 

2013 7.788.669 6.137.543 6,93% 68.649.329 49.935.050 
   

118.584.378  
2,22% 

Fonte: SUIBE/DATAPREV/INSS.  

 

Pode-se observar ao longo do período que houve um incremento da participação, tanto 

do número de beneficiários como proporção da população total, quanto da importância relativa 

da massa de recursos proveniente dessas fontes relativamente ao PIB dos municípios, em 

contraste com uma tendência indefinida para recebedores do mínimo no mercado de trabalho. 

Na perspectiva dos mapas a seguir, que refletem o peso populacional e monetário dessa 

categoria de rendimentos, observa-se com uma concentração mais nítida do peso de recebedores 

de 1SM aposentados e beneficiários vinculados ao piso no interior da Região Nordeste, no 

mesmo padrão observado para os dados do mercado de trabalho. Na região Sul, no entanto, há 

um padrão que sinaliza uma relevância um pouco maior do que a público recebedor de 1SM no 

mercado de trabalho relativamente à população (notadamente no Estado do Rio Grande do Sul). 

Vale lembrar que essas ilustrações, buscam menos realizar uma análise espacial 

pormenorizada e mais demonstrar a variedade de intensidade da presença dos rendimentos 

vinculados ao piso salarial nacional nas economias locais. 
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Figura 7 - Recebedores de Aposentadorias e Benefícios de 1SM sobre População 

 

Da mesma maneira como foi feito para os dados de mercado de trabalho na figura 3, a 

figura 5 ilustra o peso do total de benefícios de aposentadorias e outros como proporção do PIB 

dos municípios.  

Figura 8 - Aposentadorias e Benefícios Assistenciais de 1SM / PIB -2003 (R$ mil de 2013) 
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Ainda, o padrão observado é bem semelhante ao visto para os dados relativos à 

população, com uma aparente intensidade menor da massa de rendimentos de 1SM quando se 

distancia para além da parte superior e mais oriental da Região Centro Oeste, em comparação 

com a figura anterior. 

Dessa maneira, pode-se constatar que há variações distinguíveis no peso dos 

rendimentos de diversas fontes denominadas em 1 salário mínimo, com um padrão que, se não 

idêntico entre os rendimentos de mercado de trabalho e previdenciário/socioassistenciais, é 

marcado por uma participação mais destacada na Região Nordeste e um menor peso na porção 

sul-sudeste do Brasil, de modo geral.  

 

3.2.3  Variações de PIB, arrecadação de ISS e Emprego no Período de 2003 

a 2013 

De modo a captar modificações importantes em variáveis de interesse que possam ter 

sido afetadas pelos incrementos sucessivos de salário mínimo, os dados seguintes mostram o 

comportamento do PIB e empregos formais (total e privado) de 2003-2013. Dessa forma, é 

possível identificar padrões que possam ser relevantes para a investigação de efeitos da política 

de SM, resumidos na tabela a seguir: 

 

Tabela 8 – Evolução do PIB, Arrecadação de ISS e Emprego – 2003 a 2013 (R$ mil de 2013) 

 

Ano 
ΔlnPIB  per 

capita 
ΔlnPIB Arrecadação ISS ΔlnISS 

Δln(Emprego 

Total) 

Δln(Emprego 

privado) 

2003 - - 15.712.237 - - - 

2004 2,90% 5,60% 18.280.039 15,10% 6,10% 7,50% 

2005 1,80% 3,20% 20.771.176 12,80% 5,70% 5,50% 

2006 2,50% 3,90% 23.966.347 14,30% 5,60% 5,90% 

2007 7,40% 5,90% 26.787.764 11,10% 6,70% 7,10% 

2008 1,90% 4,90% 30.379.547 12,60% 4,80% 5,90% 

2009 -1,10% -0,10% 32.316.183 6,20% 4,40% 4,10% 

2010 7,70% 7,30% 36.325.367 11,70% 6,70% 8,00% 

2011 3,10% 3,90% 40.821.188 11,70% 5,00% 5,70% 

2012 1,10% 1,90% 44.573.028 8,80% 2,40% 3,50% 

2013 -0,60% 3,00% 46.069.919 3,30% 3,10% 2,80% 

Fontes: RAIS (vínculos de trabalho), IBGE (Produto Interno Bruto de Municípios). Tesouro Nacional (ISS) 
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Destaca-se que houve uma trajetória de crescimento da participação do emprego privado 

em relação aos vínculos totais reportado na RAIS na maioria dos anos e a variação do nível de 

crescimento da renda per capita foi de aproximadamente 30,5% de 2003-2013, enquanto o 

crescimento real do salário mínimo chegou a 364,7% no mesmo período.   

No caso da arrecadação do ISS, compreendida neste estudo como uma forma de 

observar aproximadamente o comportamento da demanda nos municípios, observa-se uma 

variação mais intensa do que a das demais variáveis para o período estudado. 

A figura a seguir mostra os municípios de acordo com a intensidade de crescimento do 

PIB de 2003-2013. É possível perceber que a variação do Produto Interno Bruto nos municípios 

no período de interesse não tem um padrão tão próximo ao das figuras anteriores, mas é possível 

notar uma intensidade de crescimento menor também na porção sul do país, bem como parte 

sul e oriental da região sudeste, enquanto nota-se uma maior nitidez visual de crescimento na 

Região Norte, cuja visualização destoa do restante do Brasil (em todas as figuras) em virtude 

da área média de seus municípios ser muito maior do que no resto do país.  

 

Figura 9 - Variação do PIB Per Capita de 2003 a 2013 
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Vale notar que a escala utilizada para retratar a variação do PIB entre municípios é 

dividia de modo a abarcar quantidades iguais de municípios, fazendo com que os intervalos não 

sejam idênticos em tamanho (como nos demais mapas) e resultou que o limite superior 

apresente um valor extremo, que na verdade apenas retrata a presença de alguns poucos 

municípios que apresentaram um crescimento supranormal, como é o caso de Santo Antônio 

dos Lopes (MA), em que nos anos recentes se descobriu a existência de gás natural, tendo 

recebido maciços investimentos.  

Para ilustrar a variação do emprego formal do setor privado no período de interesse, 

foram utilizados os dados da RAIS do total de vínculos reportados ao fim de cada ano (31 de 

dezembro), representados na forma logarítmica e retratada nos mapas a seguir. 

O padrão de crescimento do emprego privado, que é praticamente idêntico ao do 

emprego total, guarda muita semelhança ao mapa das variações do PIB per capita que o 

antecede. 

Em todos eles, se verifica, para a região Nordeste um padrão de intensidade significativa 

na faixa de território mais próxima à porção mais setentrional da região centro-oeste, região 

que se destaca também por um peso importante na presença de recebedores de um salário 

mínimo, sobretudo de origem previdenciária e assistencial. 

Figura 10 - Variação da arrecadação de ISS (em ln) de 2003 a 2013 
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Figura 11 - Variação do Emprego Privado (em ln) de 2003 a 2013 

 

Essas variações podem favorecer uma análise dos possíveis impactos da política de 

aumento real no crescimento do produto interno e no emprego, a partir do modelo de análise 

que será apresentado na seção seguinte, bem como a estratégia empírica que será empregada na 

busca pela identificação dos efeitos da variação dos salário mínimos que possam estar 

relacionadas à evolução das variáveis aqui mencionadas. 

 

 

3.3 MÉTODO E ESTRATÉGIA EMPÍRICA UTILIZADOS 

O modelo adotado neste trabalho com vistas a identificar efeitos dos incrementos do 

salário mínimo nas variáveis de interesse, se dará por meio de métodos quantitativos de caráter 

não-experimental, baseados no método de diferenças em diferenças (DD). 

A forma mais geralmente aceita de se conhecer os efeitos diretamente causados por uma 

intervenção é por meio dos experimentos amostrais aleatórios, isto é, desenhos de avaliação em 

que é possível identificar um grupo de indivíduos que foi submetido a ação da política avaliada, 

denominado grupo de tratamento e compará-lo com outro, semelhante em todos os aspectos 

exceto pela não-participação do programa, o grupo de controle, de forma a permitir que seja 
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possível  estimar  (de forma não enviesada, por meio dessa seleção aleatória) os impactos por 

meio de uma observação indireta de situação contrafactuais, ou seja, a diferença entre o que 

ocorreu entre beneficiários e o que haveria ocorrido na ausência da política pública, 

representada pelo comportamento do grupo de controle. 

No entanto, nem sempre essa opção está disponível, em que é viável realizar a seleção 

aleatória de grupos de tratamento e controle, o que é muito comum, por exemplo, no caso de 

políticas de caráter universal, em que não é possível excluir indivíduos para que sejam 

integrantes de um grupo de controle. Esse problema pode ser contornado (pelo menos 

parcialmente) quando ocorrem eventos que permitem a existência dos chamados quase-

experimentos ou experimentos naturais, situações em que um grupo de indivíduos não afetados 

pela política surge sem que tenham sido explicitamente selecionados aleatoriamente como se 

faria num experimento propriamente dito. (Wooldridge, 2018, p. 502).  

Na abordagem conhecida como dupla-diferença ou por Diff-in-Diff na língua inglesa, o 

grupo de controle não precisa ter características idênticas antes do tratamento ao grupo dos 

tratados, mas para que o método seja válido, é necessário que este apresente uma evolução de 

resultados que representem de forma precisa o comportamento que o grupo de tratamento 

apresentaria na ausência da intervenção. Assim, o impacto é obtido pela subtração da variação 

dos resultados dos grupos de tratamento e controle, a partir da premissa de ambos apresentam 

tendência de comportamento semelhante ao longo do tempo na ausência do programa, que é 

conhecida como “hipótese de igualdade de tendência” (Getler et al. 2018, Cap.7). Dessa forma, 

as primeiras diferenças representam as variações nas características intrínsecas aos grupos que 

não correspondem ao efeito do programa e a segunda diferença (ou dupla diferença) permite 

“isolar” o efeito da intervenção governamental.  

No contexto de estudos sobre efeitos econômicos decorrentes de políticas de salário 

mínimo, os experimentos naturais são bastante comuns para países em que há distintos para 

suas unidades subnacionais (como é o caso dos Estados Unidos) o que torna viável as 

comparações entre estados, províncias, cidades submetidas a diferentes “tratamentos”, 

representados pelos distintos valores de piso remuneratórios. Nesse contexto são muito 

utilizados os métodos baseados em estimadores de diferenças-em-diferenças em que unidades 

subnacionais com tendências semelhantes podem ser escolhidas como grupos de tratamento e 
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controle7, tal como no exemplo do conhecido estudo de Card e Krueger (1993), em que a 

avaliação do impacto de um incremento de SM no Estado de New Jersey no nível de empregos, 

salários e preços no setor de fast-food foi realizada pela comparação com o Estado da 

Pennsylvania, que no período avaliado manteve o piso inalterado. Seus resultados mostraram 

um crescimento maior do emprego no primeiro estado, contrariando a expectativa teórica 

neoclássica. 

Tendo em vista que no Brasil, o piso de remuneração mínimo é válido para todo o 

território nacional, não é possível constituir o que num modelo clássico DD seria descrito por 

variáveis dummy destinadas a identificar o pertencimento a grupo de tratamento e controle. 

Dessa maneira, o caráter binário de participação ou não da política dá lugar a uma lógica calcada 

na intensidade de tratamento, que se expressa pela existência de distintos “pesos” do salário 

mínimo na economia dos municípios, indicando que municípios com maior participação de 

recebedores em sua força de trabalho sofreriam efeitos mais destacados dos incrementos no 

piso remuneratório, conforme as hipóteses formuladas. 

Assim, considerando-se o objetivo de estimar efeitos relativos aos incrementos de 

valores do salário mínimo em variáveis econômicas no âmbito municipal, essas serão 

computadas individualmente para cada município e assumirão o valor Y da equação que 

representa o modelo de análise:: 

 Produto Interno Bruto do Município – PIB;  

 Arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 

 Emprego Privado (de acordo com a RAIS). 

Considerando-se a necessidade de uma melhor representação da relação da variável 

dependente de forma linear, será utilizada a transformação logarítmica ln(y), pois os dados de 

PIB e emprego apresentam grande variabilidade. Assim, a representação dessas variáveis se 

dará pela forma: ΔlnY = lnYt1 – lnYt0. Para constituição do painel, as variações e defasagens 

serão sempre anuais (t1 é sempre um ano seguinte a t0), e os conjuntos de anos considerados 

serão aqueles contidos nos os seguintes intervalos de tempo de interesse: 2003 a 2013; 2003 a 

2008; 2008 a 2013. 

                                                           
7 Conforme esclarece Neumark (2017), alguns dos primeiros estudos que se seguiram a adoção de um 

estado salário mínimo estadual em 1914 e do salário mínimo nacional nos Estados Unidos em 1938, utilizaram 

técnicas empíricas não muito distantes das abordagens de diferença-em-diferenças usadas até os dias de hoje.  
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No modelo a ser empregado, as variáveis independentes buscam representar a as 

modificações dos valores do salário mínimo e do peso deste piso nos municípios, expresso pela 

proporção da população que tem seus rendimentos no mercado de trabalho no valor exato de 

1(um) salário mínimo ou recebem benefício previdenciário ou socioassistencial no mesmo 

valor, calculadas a partir dos seguintes componentes: 

 m: município; 

 Im : Número de indivíduos que ganham exatamente 1 (um) salário mínimo no 

munícipio “m”; 

 Tm: População no município “m”; 

 ΔSMt: Variação percentual do valor do salário mínimo em relação ao ano 

anterior. 

 (
𝐈𝐦𝐭−𝟏

 𝐓𝐦𝐭−𝟏
): Peso ou importância do Salário Mínimo na população municipal. 

 𝚫𝐒𝐌𝒕. (
𝐈𝐦,𝐭−𝟏

 𝐓𝐦,𝐭−𝟏   
): Interação entre a variação do salário mínimo seu peso 

municipal. 

A variável Im pode contemplar diversos subgrupos da população atrelados ao salário 

mínimo e que podem ter efeitos diferenciados para potencializar a dinâmica da economia local. 

Serão consideradas as seguintes formulações para essa variável: 

a) Uma única variável agregando beneficiários da previdência e empregados ativos 

tanto do setor privado como do setor público; 

b) Duas variáveis separadas, contemplando respectivamente beneficiários da 

previdência em uma variável (Im1) e empregados ativos tanto do setor privado 

(formal) como do setor público em outra variável (Im2) 

c) Três variáveis separadas, contemplando respectivamente beneficiários da 

previdência em uma variável (Im1); empregados ativos do setor privado (formal) em 

outra variável (Im2); e empregados ativos do setor público em outra variável (Im3) 

Tem-se, portanto, três classes de modelo, que podem ser expressas da seguinte forma: 

           

Equação 1 – Modelo 1 – Efeitos de SM – Empregados e Beneficiário Unificados 

 

ΔlnY𝑚,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1. (
Im,t−1

 Tm,t−1   
) + 𝛽2. (ΔSMt)  + 𝛽3. ΔSM𝑡. (

Im,t−1

 Tm,t−1   
)   +   εmt 

(1) 
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Equação 2- Modelo 2 - Empregos e Beneficários em Separado 

 

ΔlnY𝑚,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1. (ΔSMt) + 𝛽2. (
Im1,t−1

 Tm,t−1   
)  + 𝛽3. ΔSM𝑡. (

Im1,t−1

 Tm,t−1   
)   

+  𝛽4. (
Im2,t−1

 Tm,t−1   
)  + 𝛽5. ΔSM𝑡. (

Im2,t−1

 Tm,t−1   
) +  εmt 

(2) 

 

Equação 3 - Modelo 3 - Desagregação do Emprego Público e Privado e Benefícios 

 

ΔlnY𝑚,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1. (ΔSMt)  + 𝛽2. (
Im1,t−1

 Tm,t−1   
)  + 𝛽3. ΔSM𝑡. (

Im1,t−1

 Tm,t−1   
)

+  𝛽4. (
Im2,t−1

 Tm,t−1   
)  + 𝛽5. ΔSM𝑡. (

Im2,t−1

 Tm,t−1   
) +  𝛽6. (

Im3,t−1

 Tm,t−1   
)  

+ 𝛽7. ΔSM𝑡. (
Im3,t−1

 Tm,t−1   
) +  εmt 

 

(

(3) 

Por fim cada um dos modelos acima podem ser estimados acrescentando variáveis de 

controle, a começar pela não inclusão dessas variáveis na primeira versão.  

Conforme indicado na seção referente aos dados utilizados, os modelos, incluirão uma 

versão contemplando as transferências constitucionais aos municípios como controle e outra 

incluindo essa variável e também o ingresso de recursos referentes às operações de crédito de 

cada ano. Essa opção deriva da observação de que os dados referentes às últimas se referem a 

um número bem mais restrito de municípios ao longo dos anos, restringindo bastante a presença 

de municípios no cômputo das regressões. 

Assim a inclusão das variáveis de controle se dará na forma da diferença de seus valores, 

na forma logarítmica, entre o ano de referência e o ano anterior, assim como as variáveis 

dependentes. 
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4 RESULTADOS  

Neste capitulo são apresentados as estimativas resultantes da aplicação das distintas 

classes do modelo apresentado no capítulo metodológico, utilizando-se como ferramenta de 

análise estatística a linguagem de programação R, por meio do software R-Studio (versão 

1.1.463)8. A análise se dará a partir de cada classe de modelo adotada, abordando os diferentes 

períodos, de modo a avaliar os resultados a partir da pergunta de pesquisa, das hipóteses e dos 

objetivos formulados. 

4.1   MODELO 1 - BENEFICIÁRIOS E EMPREGADOS 

AGREGADOS 

Na primeira versão do modelo, em que as rendas do mercado de trabalho e de benefícios 

previdenciários e assistenciais são computados conjuntamente, observa-se que os resultados, 

tendo a variação do PIB (em log) como variável dependente, apresentaram coeficientes 

negativos para a variável de maior interesse para o estudo, a interação entre a variação do salário 

mínimo e seu peso municipal, representado por  β3 (com nível de significância a 5%) tanto para 

o período completo (2003-2013) quanto para o primeiro recorte do período utilizado (2003-

2008). Esse comportamento se verifica para as três classes do modelo: sem adição de variáveis 

de controle, com adição das transferências aos municípios e também com a adição desta última 

e das operações de crédito municipais. 

 

Tabela 9 - Estimativa efeitos Sobre o PIB - de 2003-2013 

 

 

                                                           
8 Os dados e códigos em R comentados, referente aos modelos adotados, podem ser 
solicitados ao autor pelo e-mail: rfrm@hotmail.com . 

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,044 0,000 0,026 0,000 0,026 0,000

Peso geral do SM/pop. 0,053 0,000 0,069 0,000 0,057 0,000

Variação do SM -0,076 0,057 -0,000 0,466 -0,071 0,147

Interação das duas anteriores -1,013 0,000 -0,008 0,000 -0,517 0,015

Transferências 0,139 0,000 0,124 0,000

Crédito 0,013 0,000

Observações 

R
2

55570 55564 34190

Regressores
sem controle um controle completo

0,0045 0,0118 0,0128

mailto:rfrm@hotmail.com
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Para o período 2008-2013, no entanto, apenas na segunda classe do modelo (adição de 

transferências) esse padrão se mantém, pois nas demais se observam coeficientes positivos, 

sendo que o único significativo a 10% é o β3 referente ao modelo completo, como pode ser 

conferido nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 10 - Estimativa efeitos Sobre o PIB - de 2003-2008 

 

  

Tabela 11 - Estimativa efeitos Sobre o PIB - de 2008-2013 

 

 

Analisando-se a inclusão das variáveis de controle, nas duas formas adotadas, pode-se 

perceber valores maiores dos coeficientes relativos à variação das transferências anuais em 

relação ao PIB e quando são acrescentadas as operações de crédito, se mantém como o 

coeficiente de maior intensidade e sempre positiva a 5% de significância. 

Outra característica relevante da adição de variáveis de controle é que as operações de 

crédito apresentam uma concentração maior num conjunto menor de municípios, que possuam 

pelo menos uma agência bancária. Isso reduz o número de observações que podem ser usadas 

no painel sobremaneira, afetando a leituras das variáveis nesse caso9.  

                                                           

9 Não se descarta a hipótese de que é possível que essa redução possa conferir maior precisão não intencional ao modelo, 

caso haja alguma correlação entre a bancarização do município e seu nível de desenvolvimento institucional, podendo estar 

associado a um preenchimento em geral de maior qualidade da RAIS. No entanto, não se dispõe de evidências neste trabalho 

que possam dar suporte a essa suposição. 

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,037 0,000 0,019 0,000 0,017 0,000

Beneficiários  e Empregados/pop. 0,025 0,191 0,031 0,099 0,049 0,022

Variação do SM (%) 0,026 0,604 0,001 0,082 0,098 0,125

Interação das duas anteriores -0,571 0,044 -0,006 0,023 -0,765 0,015

Transferências 0,124 0,000 0,087 0,000

Crédito 0,011 0,000

Observações 

R
2

0,0005 0,0059 0,0054

Regressores
sem controle um controle completo

27775 27774 16768

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,073 0,000 0,031 0,000 0,025 0,000

Beneficiários  e Empregados/pop. -0,018 0,287 0,019 0,242 0,001 0,973

Variação do SM (%) -0,672 0,000 -0,000 0,849 0,064 0,519

Interação das duas anteriores 0,494 0,129 -0,001 0,810 0,113 0,000

Transferências 0,319 0,000 0,368 0,000

Crédito 0,014 0,000

Observações 

R
2

0,0129 0,0289 0,0377

Regressores
sem controle um controle completo

27795 27790 17442
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O mesmo pode se dizer em relação à variação do ISS enquanto variável dependente, 

como pode ser visto na tabela a seguir, a situação que se altera apenas quando o Emprego no 

Setor Privado assume o papel de variável de resposta, situação em os coeficientes 

correspondente às variáveis de controle assumem valores menores do que β3, como é possível 

observar na repostas as demais variáveis dependentes selecionadas. 

Um aspecto que chama a atenção no modelo calcado na arrecadação do ISS é que os 

valores da interação das variáveis independentes assumem para todos os intervalos de tempo, 

um número que indica uma associação maior entre essa interação e os incrementos de ISS do 

que acontece com o PIB, sugerindo um efeito negativo possivelmente maior na demanda, 

aspecto para qual a arrecadação de ISS é vista como uma proxy. 

 

Tabela 12 - Estimativas de efeitos sobre Imposto Sobre Serviços e Emprego Privado 

2003-2013 

 

2003-2008 

 

           

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,152 0,000 0,123 0,000 0,154 0,000 0,119 0,000

Beneficiários  e Empregados/pop. -0,184 0,000 -0,165 0,001 -0,320 0,000 -0,204 0,000

Variação do SM (%) 1,262 0,000 1,107 0,000 -0,118 0,153 -0,302 0,000

Interação das duas anteriores -3,588 0,000 -1,993 0,014 -0,780 0,051 -0,133 0,646

Outras transferências 0,331 0,000 0,026 0,018

Crédito -0,003 0,696 0,016 0,000

Observações 

R
2

Regressores

Arrecadação ISS Emprego Setor Privado

sem controle completo sem controle completo

0,0050 0,0096 0,0186

49668 30948 3419255233

0,0136

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,171 0,000 0,186 0,000 0,162 0,000 0,116 0,000

Beneficiários  e Empregados/pop. 0,131 0,173 0,065 0,486 -0,425 0,000 -0,222 0,000

Variação do SM (%) 1,147 0,000 0,917 0,001 -0,132 0,242 -0,246 0,006

Interação das duas anteriores -5,305 0,000 -4,413 0,001 0,305 0,628 0,277 0,535

Outras transferências -0,027 0,594 0,004 0,786

Crédito 0,027 0,035 0,016 0,000

Observações 

R
2

24716 15068 16768 16768

0,0031 0,0023 0,0121 0,0124

Regressores

Arrecadação ISS Emprego Setor Privado

sem controle completo sem controle completo
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2008-2013 

 

Nesse sentido, observa-se que para esse caso as variáveis de controle não apresentam a 

mesma relevância do que no modelo de resposta no PIB, inclusive obtendo-se coeficientes 

negativos em relação à variação das operações de crédito nos casos em que o modelo tem todos 

os controles. 

O mesmo não se pode afirmar para os casos em que o Emprego no setor privado é a 

variável dependente. Um aspecto que dificulta sua análise é a presença de poucos casos em que 

os coeficientes relacionados à interação de maior interesse fossem significativos a 10%. No 

período completo, seu valor foi comparável ao do modelo de PIB, mas sem observação 

significativa no modelo completo e em nenhuma das versões para o período 2003-2008. No 

período 2008-2013 o modelo completo apresentou um β3 positivo. 

A partir desse conjunto de modelos, portanto, tendo em vista a prevalência de valores 

negativos para o coeficiente da variável independente, o resultado não permite confirmar a 

hipótese de que as variações reais do salário mínimo tenham contribuído positivamente ao 

crescimento do PIB e da arrecadação de ISS no período total analisado e na primeira 

segmentação adotada. No período 2008-2013 se observa uma associação positiva para o caso 

do PIB e Emprego privado, mas não da arrecadação de ISS. No caso do emprego em geral pode 

se dizer o mesmo, embora com menos resultados significativos a 10%. 

É importante ressaltar, ainda, que em todos os casos os coeficientes de determinação 

(ou R2) foram próximo de zero, indicando um baixo poder de discriminação, indicando que 

apenas uma pequena parcela da variação na variável dependente é explicada pela variação da 

variável independente. 

 

 

4.2   MODELO 2 - BENEFICIÁRIOS E EMPREGADOS EM 

SEPARADO 

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,069 0,000 0,051 0,007 0,177 0,000 0,140 0,000

Beneficiários  e Empregados/pop. 0,008 0,908 -0,009 0,881 -0,374 0,000 -0,270 0,000

Variação do SM (%) 1,058 0,001 1,392 0,000 -0,736 0,000 -0,702 0,000

Interação das duas anteriores -3,444 0,009 -2,350 0,049 0,958 0,123 0,971 0,034

Outras transferências 0,332 0,000 0,068 0,003

Crédito -0,027 0,006 0,017 0,000

Observações 

R
2

24952 15880 27498 17442

0,0011 0,0036 0,0149 0,0262

Regressores

Arrecadação ISS Emprego Setor Privado

sem controle completo sem controle completo
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Para avaliar a contribuição diferenciada entre os rendimentos do mercado de trabalho e 

da renda de aposentadorias e benefícios em relação ao PIB em cada período é necessário 

analisar os resultados da segunda classe de modelo, para os períodos escolhidos. 

Conforme demostrado na tabela a seguir, para o caso do modelo de segunda classe, em 

que empregos do setor público e privado estão agregados se observa novamente uma 

discrepância entre os resultados do período completo e da primeira segmentação de tempo se 

comparado com o período 2008-2013. Para os primeiros, se observou uma contribuição positiva 

das variáveis de aposentadorias/benefícios e negativa do mercado de trabalho, situação inversa 

ao que se passa de 2008-2013. 

Não foi utilizada, nesse caso, a variação do emprego privado como variável dependente 

em virtude de uma número muito grande de coeficientes de interesse não significativos a 10%. 
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Tabela 13 - Estimativas de efeitos sobre ISS e PIB – Modelo 2 

 

Para o caso do ISS como variável resposta, os três períodos apresentam uma resposta de 

mesmo sentido, em que as rendas de aposentadorias e benefícios apresentam efeito positivo e a 

variação relacionada ao emprego apresenta coeficientes negativos. Contudo, os coeficientes 

relativos à interação dos benefícios e aposentadorias apresentam nível de significância um 

pouco acima de 10% nos períodos de 2003-13 e 2008-13, prejudicando a qualidade da análise. 

Outro aspecto importante a salientar é que a intensidade dos coeficientes de interesse é maior 

nos casos relativos aos efeitos negativos. 

Quando são acrescidas as variáveis de controle, observam-se os resultados mais 

fortemente positivos para a interação dos benefícios com a variação do salário mínimo sobre o 

2003-2013

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,037 0,000 0,009 0,020 0,225 0,000 0,198 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS -0,030 0,556 0,269 0,000 -1,182 0,000 -1,181 0,000

Variação do SM (%) -0,002 0,007 0,031 0,593 0,756 0,000 0,305 0,176

Empregados Ativos 0,054 0,004 0,044 0,000 -0,058 0,277 -0,106 0,029

[Beneficiários]*[Variação SM] 0,034 0,000 -1,820 0,001 3,140 0,107 9,549 0,000

[Empregados Ativos]*[Variação SM] -0,009 0,001 -0,375 0,079 -4,647 0,000 -2,768 0,001

Outras transferências 0,137 0,000 0,306 0,000

Crédito 0,013 0,000 -0,003 0,708

Observações 

R
2

2003-2008

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,041 0,000 0,022 0,000 0,200 0,000 0,218 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS -0,041 0,422 -0,046 0,487 -0,345 0,172 -0,504 0,073

Variação do SM (%) -0,230 0,001 -0,118 0,166 0,797 0,017 0,325 0,370

Empregados Ativos 0,023 0,233 0,045 0,037 0,145 0,130 0,052 0,574

[Beneficiários]*[Variação SM] 3,489 0,000 2,724 0,006 0,413 0,913 5,360 0,201

[Empregados Ativos]*[Variação SM] -0,565 0,046 -0,636 0,044 -5,455 0,000 -4,143 0,002

Outras transferências 0,092 0,000 -0,009 0,856

Crédito 0,010 0,000 0,026 0,039

Observações 

R
2

2008-2013

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,049 0,000 -0,002 0,730 0,143 0,000 0,120 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS 0,228 0,000 0,279 0,000 -0,753 0,000 -0,709 0,000

Variação do SM (%) -0,185 0,063 0,451 0,000 0,268 0,506 0,421 0,330

Empregados Ativos -0,030 0,084 0,003 0,864 0,044 0,530 -0,016 0,795

[Beneficiários]*[Variação SM] -4,605 0,000 -3,733 0,000 4,357 0,128 7,292 0,016

[Empregados Ativos]*[Variação SM] 0,735 0,024 0,059 0,865 -3,722 0,005 -2,199 0,065

Outras transferências 0,376 0,000 0,314 0,000

Crédito 0,015 0,000 -0,028 0,006

Observações 

R
2

27795 17442 24952 15880

0,0152 0,0401 0,0028 0,0051

Regressores

PIB ISS

sem controle completo sem controle completo

27775 16768 24716 15068

0,0031 0,0068 0,0016 0,0027

Regressores

PIB ISS

sem controle completo sem controle completo

555237 34190 49668 30948

0,0057 0,0153 0,0081 0,0124

Regressores

PIB ISS

sem controle completo sem controle completo
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ISS dentre todos os modelos, para todos os períodos (no caso do período 2003-2008 a 

observação não é significativa a 10%), o mesmo não ocorrendo em relação ao PIB, com 

resultados mistos nos distintos períodos. Ao contrário do que ocorre com o PIB, em que as 

variáveis de controle apresentam sempre um sinal positivo para os coeficientes, no caso do ISS 

verifica-se efeito negativo do crédito para o período completo e o mesmo se dá para as 

transferência de 2003-08. 

De maneira geral, os resultados nessa versão do modelo sugerem efeitos positivos e 

mais intensos das aposentadorias e benefícios no modelo completo para o ISS do que para o 

PIB como variável dependente, tal como no modelo 1. 

4.3   MODELO 3 – EMPREGADOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

SEGREGADOS 

Nesta classe do modelo adotado é possível comparar sobretudo os efeitos da renda 

salarial de servidores públicos com a de empregados privados, nas versões sem e com variáveis 

adicionadas para controle. 

Em geral, neste modelo os resultados mostram que os coeficientes para as variáveis de 

interação da variação de salário mínimo com o emprego público, apontam comportamento 

discrepante daquele emprego privado. 

Quando o PIB é a variável dependente, no modelo sem inclusão de variáveis de controle 

observa-se ora a ausência de valores significativos a 10% para o coeficiente relacionado a um 

setor, ora ao outro, prejudicando a análise, contudo, o emprego privado apresenta variações 

tanto negativas quanto positivas de valores maiores, indicando efeitos mais intensos.  
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Tabela 14 - Estimativas de efeitos sobre ISS e PIB – Modelo 3 

 

 

Como é possível observar, esse comportamento não se confirma para a terceira variação 

do modelo, em que estão segregados empregos públicos e privados.  Este modelo, contudo, 

falhou em apresentar coeficientes significativos a 10% ora para a interação entre emprego 

privado e variação do salário mínimo (2003-13 e 2008-13) ora para a mesma interação com o 

emprego público (2003-08). Apenas o modelo completo para o período mais longo apresentou 

2003-2013

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,033 0,000 0,014 0,001 0,236 0,000 0,204 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS 0,247 0,000 0,289 0,000 -1,118 0,000 -1,154 0,000

Variação do SM (%) 0,101 0,048 -0,054 0,397 0,641 0,006 0,190 0,438

Empregados Setor Público 0,034 0,006 0,057 0,000 -0,027 0,622 -0,089 0,079

Empregados Setor Privado -0,049 0,398 -0,185 0,012 -0,573 0,031 -0,421 0,134

[Beneficiários]*[Variação SM] -3,328 0,000 -2,191 0,000 2,472 0,223 9,073 0,000

[Empregados Pub]*[Variação SM] -0,644 0,002 -0,604 0,007 -4,966 0,000 -3,070 0,000

[Empregados Priv]*[Variação SM] -1,456 0,130 3,703 0,002 0,669 0,879 2,667 0,562

Outras transferências 0,137 0,000 0,307 0,000

Crédito 0,013 0,000 -0,003 0,703

Observações 

R
2

2003-2008

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,036 0,000 0,022 0,001 0,187 0,000 0,193 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS -0,074 0,156 -0,047 0,480 -0,431 0,096 -0,606 0,033

Variação do SM (%) -0,164 0,022 -0,161 0,076 0,812 0,023 0,527 0,174

Empregados Setor Público 0,007 0,741 0,045 0,047 0,104 0,297 -0,018 0,854

Empregados Setor Privado 0,276 0,003 0,047 0,673 0,814 0,076 1,247 0,009

[Beneficiários]*[Variação SM] 3,930 0,000 2,561 0,010 0,626 0,871 6,223 0,141

[Empregados Pub]*[Variação SM] -0,345 0,243 -0,757 0,021 -5,405 0,000 -3,556 0,011

[Empregados Priv]*[Variação SM] -3,969 0,003 1,494 0,348 -6,334 0,334 -13,996 0,039

Outras transferências 0,093 0,000 -0,011 0,835

Crédito 0,010 0,000 0,027 0,037

Observações 

R
2

2008-2013

Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor Estimativa p-valor

Intercepto 0,058 0,000 0,009 0,218 0,161 0,000 0,148 0,000

Beneficiários Previdência e LOAS 0,255 0,000 0,298 0,000 -0,700 0,000 -0,660 0,000

Variação do SM (%) -0,237 0,028 0,304 0,024 0,159 0,717 -0,025 0,958

Empregados Setor Público -0,015 0,390 0,019 0,302 0,072 0,311 0,024 0,709

Empregados Setor Privado -0,337 0,000 -0,400 0,000 -0,595 0,073 -1,017 0,004

[Beneficiários]*[Variação SM] -4,729 0,000 -3,958 0,000 4,125 0,156 6,448 0,035

[Empregados Pub]*[Variação SM] 0,656 0,049 -0,139 0,695 -3,851 0,004 -2,859 0,020

[Empregados Priv]*[Variação SM] 2,439 0,112 5,105 0,008 -0,261 0,967 13,790 0,039

Outras transferências 0,374 0,000 0,310 0,000

Crédito 0,015 0,000 -0,027 0,006

Observações 

R
2

24952 15880

0,0031 0,0056

ISS

sem controle completo

27775 17442

0,0163 0,0411

Regressores

PIB

sem controle completo

24716 15068

0,0018 0,0018

ISS

sem controle completo

16768 16768

0,0034 0,0073

Regressores

PIB

sem controle completo

49668 30948

0,0082 0,0125

ISS

sem controle completo

0,0060 0,0156

55570 34190

Regressores

PIB

sem controle completo
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coeficientes significativos (a 1% nesse caso), revelando um efeito positivo para o emprego 

privado e negativo para as demais interações. 

Um aspecto que se destaca em relação ao modelo completo calcado nos efeitos no ISS 

é que as aposentadorias e benefícios apresentam efeitos sempre positivos para todos os 

períodos. O modelo sem adição de controles, nesse caso, apresentou p-valores muito elevados 

para os coeficientes de interesse, comprometendo a análise. 

 A adição das variáveis de controle, em linhas gerais, mostraram efeitos semelhantes aos 

do modelo anterior em intensidade, como valores sempre positivos quando a variável de 

resposta é o PIB e com efeitos mistos para o ISS, tendo o efeito da variação do crédito assumido 

valor negativo para o período 2008-13. 

De maneira geral, a segregação da participação do emprego público do privado é 

compatível com a premissa de maior rigidez inerente ao setor público, haja visto que seus 

efeitos tendem a ser mais intenso nas variáveis resposta, ainda que ora apresente efeitos 

positivos, ora negativos, a depender do período analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

5 CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou analisar efeitos da política de valorizações reais dos salários 

mínimos adotada no Brasil durante o período de 2003 a 2013 para o desenvolvimento do país, 

a partir da análise de algumas variáveis mais diretamente associadas à hipótese de existirem 

transbordamentos de rendas advindos do incremento de renda, tanto de trabalhadores ativos, de 

acordo com dados relativos ao emprego formal, mas também dos rendimentos indexados a esse 

piso nas aposentadorias, benefícios previdenciários e assistenciais. 

Esses dados foram selecionados em uma base municipal buscando investigar se os 

incrementos no valor do salário mínimo, ao longo de uma política de valorização real anual 

possam ter impulsionado as economias locais e contribuído para a indução do crescimento e 

desenvolvimento econômico, a partir da premissa de que os aumentos do piso não sejam 

perfeitamente acomodadas pelos preços e de que o mercado de trabalho não se comporte de 

forma perfeitamente concorrencial. 

O modelo formulado a partir dos objetivos definidos e a análise da importância relativa 

dos rendimentos denominados em um salário mínimo, buscou identificar a associação entre o 

peso do salário mínimo dentro e fora do mercado de trabalho na parcela da população cujos 

rendimentos são denominados exatamente em um SM para estimar efeitos, de acordo com a 

hipótese de que municípios caracterizados por um padrão remuneratório mais fortemente 

vinculado ao piso teriam efeitos mais pronunciados nas variáveis de resposta escolhidas. 

Os resultados obtidos pelo modelo para os períodos selecionados, em geral, não 

permitem confirmar essa hipótese quanto aos efeitos no PIB dos municípios, no emprego formal 

nem na arrecadação do Imposto sobre serviços, devido à predominância de observações de 

efeitos negativos, salvo no período 2008-13 quando considerado apenas na versão do modelo 

em que se incluem as variáveis de controle.  Quando se analisa os efeitos em relação à 

arrecadação do Imposto Sobre Serviços municipal (ISS), o mesmo fenômeno ocorre. Efeitos 

positivos relacionados aos benefícios ocorrem apenas no modelo em que as fontes de rendas 

estão segregadas. A resposta da variação do emprego formal no modelo foi prejudicada pela 

pouca significância estatística dos resultados para as variáveis de maior interesse. 

Dessa maneira, não se pode validar a hipótese formulada apenas a partir do modelo 

empregado aos dados disponíveis quanto aos efeitos impulsionadores da política de valorização 

real sobre as economias locais. 

Em relação à análise da distinção dos efeitos oriundos do mercado de trabalho e das 

rendas dos inativos e beneficiários da previdência e assistência, prevalecem resultados que 
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apontam, rendas de aposentadorias e benefícios apresentam efeito positivo e a variação 

relacionada ao emprego apresentando coeficientes negativos, indicando efeitos distintos para 

essas duas fontes de rendimentos, aspecto que chama a atenção e que desperta uma indagação, 

tendo em vista que se poderia esperar um comportamento semelhante entre essa rendas e as 

remunerações do mercado de trabalho. 

Por fim, quando se busca comparar os efeitos associados ao peso do emprego público e 

privado, observam-se que em geral a política de salários mínimos gera efeitos associados mais 

intensamente à do emprego privado em relação ao emprego público, seja nos casos em que os 

efeitos negativos quanto positivos foram observados, o que era esperado tendo em vista não 

apenas o maior tamanho do conjunto de empregados privados, mas também com a maior rigidez 

inerente ao setor público quanto aos níveis de emprego. 

A análise dos reduzidos coeficientes determinação obtidos nos modelos, bem como a 

variedade de resultados obtidos, aponta para a necessidade de esforços futuros dentro dessa 

vertente de pesquisa, ainda incipiente dentre os estudos empíricos. 

Aperfeiçoamentos podem ser realizados de maneiras diversas para estudos futuros. A 

construção de modelos que levem em conta diferenças de peso dos rendimentos em setores 

diversos da economia podem contribuir para uma análise mais precisa de efeitos entre 

atividades mais ligadas a setores mais modernos, numa comparação com as atividades 

tradicionais.  

Outra perspectiva de análise que poderia contribuir para resultados mais abrangentes, 

poderia se basear no aperfeiçoamento de metodologias destinadas a avaliar, além dos efeitos 

nos grupos cuja renda é diretamente afetada pelo Salário Mínimo, seus efeitos a partir de uma 

estratégia de identificação do “efeito farol”, de modo a captar modificações numa gama de 

rendimentos que, apesar de não serem indexados aos piso, são afetados por ele, permitindo a 

observação de uma parcela maior da realidade brasileira impactada pelos incrementos salariais. 

Considerando-se que os níveis de informalidade permanecem elevados no Brasil, 

estudos futuros seriam beneficiados pela inclusão de dados de pesquisa que pudessem mapear 

as modificações salariais desse segmento, o que depende da abrangência das pesquisas 

domiciliares. 

Essa é uma agenda central no atual cenário brasileiro para a qual a pesquisa pretendeu 

contribuir, menos pela busca de conclusões peremptórias e mais pela exploração um conjunto 

de dados da realidade brasileira, em busca de elementos para a avaliação dos impactos de uma 

política pública de grande relevância na agenda governamental, sobretudo num contexto 

recente marcado por uma grave crise fiscal e recente recessão econômica. 
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O tema deverá ganhar ainda mais relevância na discussão das políticas públicas atuais, 

tendo em vista que em 2019 cessou a vigência estabelecida em lei para a política no período 

2016-2019. Sua execução recente foi afetada pela crise econômica, que implicou em reajustes 

de salário mínimo afetados pela variação negativa do PIB, culminando em reajustes apenas pela 

inflação em 2017 e 2018. 

Dessa maneira, é essencial avançar na busca de elementos da realidade que permitam 

conhecer potenciais benefícios e riscos associados aos pisos salariais de referência, visando o 

desenvolvimento de uma política estabelecida em bases científicas cada vez mais sólidas para 

o futuro próximo. 
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