
PISO NACIONAL DE SALÁRIOS: ABAIXO DO MÍNIMO

Em abril de 1938, o Decreto-Lei 399 regulamentou a lei que es-
tabeleceu o salário mínimo , que devia atender às despesas mensais de
um trabalhador adulto com alimentação, habitação, vestuário, higiene
e transporte. Recebendo CZ$ 1.962,92, o trabalhador brasileiro e sua
família não têm condições de suprir essas necessidades básicas e mui-
to menos as de cultura e lazer.

Aos 47 anos de existência, o salário mínimo brasileiro atinge,
hoje, o índice mais baixo de sua história - o equivalente a US$42,2,
contra US$53 no Peru, US$74 no Uruguai, US$84 na Colômbia US$104
no Equador e US$240 na Argentina.

Analisando-se a tabela elaborada pelo Ministério do Trabalho,
a partir do índice do custo de vida do Rio de Janeiro e do índice geral
de preços/disponibilidade interna, verifica-se a redução gradual que o
salário mínimo sofreu, ao longo dos anos.

SALÁRIO MÍNIMO REAL. E NOMINAL

Anos	 Salário Nominal	 Salário Real
(em Cr$)	 (média anual)

(Cz$ de dezembro de 86)

	

IGPII)l	ICV/RJ

1944	 0,38	 1.062A4	961.92
1956	 3.80	 2 110.78	1839,71
1968	 129,60	 1.259.48	999.69
1973	 312.00	 1.273,61	1.034.48
1979	 2.268,00	2.932300	1 .2X9.41	1.035.01
198(1	 4.149.60	5.788,80	1.21 4.76	1.061.52
981	 8.464.80	11.928(X)	1 60.81	1.047.90

1982	 16608.00	23568.00	1.189.41	1.055.24
983	 34776(8)	S7 120,00	1	ll . S4	947.16
984	 97.176.0(1 166.560.00	859,91	863.46
985	 333.120.00 (1)0.000,00	871,45	877.62

1986	 804,00	 877.23	873,78
1987 Janeiro	 964.80	 861.12	844.09

Fever	 964.80	 754.64	737,52
Março	 1 368,00	 93044	921.26
Abril	 1 368,00	 774.65	757.9
Maio Junho "	 1,641,60	 728.81	727.00

	

1,969.92	 683,26	1,81 OS

Os reajustes passani a ser sCiflCStrais
Valor passa a ser cio cruzados

Estimativa de 287, inflação para o período

• onle: Ministério  do 'F raba lho
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O salário minimo representa, hoje, 37% do seu valor médio du-
rante o ano de 1956, quando atingiu seu pico, 63% do valor em 1973,
em plena recessão do período Delfim Neto, 78% do valor no início do
Plano Cruzado (março/86) e 80,7% de seu valor em janeiro de ano.

Isso é mais grave quando se verifica que, em todo o Brasil, das
53.236.191 pessoas ocupadas. 22.316.936, ou 41,92% recebem até um
salário minimo ou não têm rendimento. No Nordeste, 48,11% dos tra-
balhadores recebem até um salário mínimo e 14,47% não recebem
qualquer rendimento, de um universo de 62,6% de pessoas ocupadas,
o que demonstra a miserabilidade em que vive larga parcela da popu-
lação nordestina. O quadro abaixo discrimina esses dados para Outras
regiões.

PESSOAS OCUPADAS COM RENDIMENTO
ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO E SEM RENDIMENTO

Em Percentagem
Até um salário mínimo Sem rcfldim('ffl()	Total

Brasil	 32,28	 9,64	41,92
Região Norte	 24,86	 4,01	28,87
Região Nordeste	 48,11	 14,47	62,58
Região Sudeste	 27,54	 4,13	31,67
Região Sul	 22,16	 18,71	40,87
Região Centro-Oeste	28,75	 6,14	34,89

íor,ie: IRGE. Posq,,is., N,,ç,or,;, por An,nsr, (Se O ,w,,icii,os	15385

Outros nados preocupants: a maioria das mulheres ocupadas
no Brasil (58,4%) e 67,21% das pessoas ocupadas na agricultura rece-
bem até um salário minimo, ou seja, parcela significativa da população
brasileira ganha apenas o suficiente para não morrer de fome.

Este quadro tem sido agravado por processos inflacionários
que corroem os salários e diminuem mais ainda o poder aquisitivo dos
trahalhadores. Por outro lado, com a onda atual de desemprego (so-
mente em São Pa(jlo, em j(ilho, 40 mil foram demitidos), as oportuni-
dades de melhoria salarial ficam mais escassas (1).

(I) Ap<ís a elaboração desta nota, o Piso Nacional de Salários, que substituiu o salário naf-
nora, ' , foi para ('$ 2 .100,01). Segundo o I)lllSE esse valor dcveria ser de (',.s I$.18S<(). No frio-
atarireriul . tal riaridança ,iEaa altera o conletíd,r e as conclusões aqui apresentarias.
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