
CAMINHOS DA POLITICA SALARIAL NO BRASIL

Em 5 anos, a política de salários no Brasil sofreu cinco modifica-
ções.

Em novembro de 1979,a Lei 6.708 alterava a legislação existente,
introduzindo a semestralidade e fixando reajustes maiores que o custo
de vida para as faixas inferiores. Detinha-se, deste modo, a corrosão
salarial em curso.

Já em 1980, num quadro de política econômica oficial que apon-
tava para a adoção de medidas recessivas, começaram a ganhar força os
setores que propunham alterações desfavoráveis aos assalariados. Assim,
em dezembro daquele ano, com a Lei 6.886, foram atingidos negativa-
mente os ganhos superiores a 15 salários mínimos e, em maio de 1981,
o salário mínimo que vinha sendo reajustado em 110% do INPC foi cor-
rigido em apenas 100% do índice.

Em fevereiro de 1983, o governo decidiu rebaixar mais uma vez
os salários, utilizando, para isso, o caminho do Decreto-Lei, com o que
reduziu substancialmente a interferência do Legislativo no assunto.
Com este Decreto-Lei, perderam todos os assalariados.

Pela lei anterior, os salários tenderiam a caminhar para 11,5 SM,
devido ao método cumulativo ou de "cascata", através do qual somava-
se uma parcela fixa em cruzeiros ao novo salário, evitando-se, com isso,
que um salário superior a outro se tornasse menor após o reajuste. As-
sim, todos os salários inferiores a 11,5 SM recebiam reajustes superiores
ao INPC (veja tabela 1)

Por força do novo Decreto-Lei (o de nQ 2012), retirou-se o adicio-
nal de 10% sobre o INPC para os que ganhavam até 3 SM e criaram-se
2 faixas salariais intermediárias: de 3 a 7 SM, percebendo 95% do INPC,
e de 7 a 15 SM, com 80%. Caíram, desta forma, os percentuais para as
faixas até 10 SM e diminuíram os valores em cruzeiros para os que
percebiam mais de 10 SM.

Os principais atingidos, neste caso, foram os que ganhavam até
10 SM. Pela nova sistemática, os salários mais altos tenderiam a cair em
direção ao patamar de 3 SM, sem que sofressem qualquer elevação, em
contrapartida, os salários inferiores àquele nível. Agregue-se que, com
um custo de vida crescente, as perdas seriam ainda mais acentuadas.

Em junho de 1983, num quadro de fortes pressões para a adoção
de novas medidas recessivas, o Governo baixou o Decreto-Lei 2024. Na
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essência, este decreto era muito semelhante ao anterior, implicando ape-
nas pequena melhoria para os que recebiam entre 3 e 7 SM, que antes
ganhavam 95% do INPCe que agora passavam a recebê-lo integralmente.

Se comparamos, porém, este Decreto-Lei com a Lei 6.886, cons-
tatamos que as perdas são muito grandes, pois apenas os assalariados
até 7 SM continuavam a receber de acordo com o custo de vida, en-
quanto os restantes acumulavam perdas salariais a cada semestre. Além
disso, os trabalhadores na faixa que vai até 3 SM não percebiam mais o
adicional de 10% sobre o INPC (veja tabela 1)

Se a situação dos assalariados era grave até esse momento, pior
se tornou a partir de julho de 1983, quando, através do Conselho de
Segurança Nacional, o Governo baixou o Decreto-Lei 2.045, que extin-
gue as faixas salariais e determina que todos os salários sero reajustados
em 80% do INPC até agosto de 1985. Um tal achatamento salarial, que
atinge a imensa maioria da população, só tem paralelo, na história do
País, com a política implantada entre 1964/1967 pelos Ministros Octá-
vio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos.

Foram mais atingidos os salários dos que ganham até 7 SM, e que
constituem 90% da força de trabalho do país. Tomando-se como base
um INPC médio de 55% a cada semestre, esta faixa sofrerá uma perda
de 25,7% no seu poder aquisitivo, até agosto de 1985, quando finda a
vigência deste Decreto-Lei. Assim, como se pode observar na tabela II,
quem ganhava Cr$ 100.000,00 em julho de 1983, com os reajustes de
agosto de 83 a fevereiro de 85, estará ganhando, ao final do período,
pelo Decreto-Lei 2.045, Cr$ 429.981 ,00. Se o Decreto-Lei 2024 esti-
vesse em vigor, esta mesma pessoa receberia, em fevereiro de 1985,
Cr$ 579.062,00. Em comparação com a Lei 6.886, a diferença é ainda
maior - o salário seria de Cr$ 663.590,00, ou seja, 35,2% superior.

A perda será ainda maior se o INPC crescer menos que a inflação
e o Governo continuar expurgando o INPC segundo critérios de "aci-
dentalidade", como as enchentes do Sul.

O ponto mais importante nesta quinta versão da política salarial é
que ela permite às empresas reajustarem os salários abaixo dos 80% do
INPC, se comprovarem insuficiência econômica. Como grande parte das
empresas nacionais encontra-se nesta situação, acaba por se impor,
então, a livre negociação dos salários. Em condições de desemprego
massivo e sob uma legislação sindical draconiana, o que se pode prever,
então,é uma ameaça suplementaraos salárioseà própria semestralidade.
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Além disso, legislação adicional suprimiu os aumentos por produ-
tividade.

Se melhoria houve, esta atingiu apenas os que ganham acima de
16 SM.

JUSTIFICATIVAS

Os defensores da nova política salarial argumentam com os se-
guintes resultados:

1) díminuiçao da inflaçffo: com folhas salariais menores, as empre-
sas reduziriam seus custos, fazendo com que os preços se elevem em um
ritmo menor;

2)expansao do nível de emprego: diminuindo seus custos, as
empresas não mais seriam incentivadas a desempregar mão de obra;

3) ajustamento à política do FM/: para solucionar o estrangula-
mento externo, o Brasil teria que cumprir as exigências do FMI, entre as
quais se inclui o achatamento dos salários.

Os críticos da nova política, porém, pensam de modo diferente.
Chamam a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que, nos

últimos 3 anos, apesar da política em vigor que adotava reajustes sala-
riais superiores ao INPC para os que ganhavam até 3 SM, a massa de
salários pagos no País diminuiu em termos reais. Apesar dessa diminui-
ção, não aumentaram as oportunidades de trabalho, como se pode
observar pelos índices de desemprego publicados pelo IBGE, que vêm
registrando aumentos sucessivos.

Mais: embora o salário-mínimo não seja corrigido acima do custo
de vida desde maio de 1981, não houve aumento do nível de emprego
do País.

Quanto à justificativa que aponta como causa da inflação crescen-
te os custos com mão de obra, pode-se argumentar que, apesar da queda
real nas folhas salariais dos últimos anos, não houve a correspondente
diminuição dos preços. Seria necessário procurar as causas do estrangu-
lamento das empresas nacionais em outro lugar, notadamente nos ele-
vados Custos financeiros cuja origem são as altíssimas taxas de juros
cobradas pelas instituições financeiras nacionais e internacionais.

Não procederiam, portanto, as duas primeiras justificativas, por-
que baseadas em dogmas econômicos neoclássicos, repetidamente des-
mentidos pela realidade dos países dependentes. Bastaria lembrar que
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nos últimos 3 anos, apesar da queda no salário real do país, a inflação e
desemprego aumentaram seguidamente.

A explicação para isto é simples: a queda nos salários reais reduz
a demanda efetiva e com isto paralisam-se os investimentos, gerando-
se quebras de empresas e desemprego.

Hoje, argumentam os críticos da política oficial, a inflação é ge-
rada pelo próprio governo no mercado de dinheiro, que estimula taxas
de juros siderais através da remuneração elevadíssima de um estoque de
dívida interna que ultrapassa os 13 trilhões de cruzeiros.

Em tais condições, o achatamento salarial tem, como único resul-
tado, estimular ainda mais a concentração da renda, o desemprego e a
miséria.

A terceira justificativa para a política salarial em vigor - exigên-
cias do FMI - é real. Mas - pode-se argumentar - o governo e alguns
setores empresariais não se curvariam a essas exigências se também não
estivessem interessados em adotá-las. Basta lembrar que, bem antes do
Brasil recorrer ao Fundo, vários segmentos do empresariado e do gover-
no já se colocavam francamente favoráveis a alterações na fórmula de
reajuste dos salários.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Cinco anos de política salarial autorizam a afirmar, portanto, que
os assalariados brasileiros voltaram a ser eleitos, desde 1980, os bodes
expiatórios do ajustamento econômico do País.

Decerto que a crise é um fenômeno mundial. Nos países de capi-
talismo avançado, entretanto, o seguro-desemprego e outros mecanismos
de proteção ao trabalho amortecem o impacto social das medidas re-
cessivas.

No Brasil, ao contrário, tais medidas são acentuadas pelas defi-
ciências da legislação social e pelos obstáculos que se antepõem à
organização sindical dos assalariados. A livre negociação, neste quadro,
significa simplesmente instaurar a lei do mais forte, sabendo-se de ante-
mão de que lado a corda arrebentará. Quando se considera que 70% da
população já não ganham o suficiente para uma dieta decente, e que
90% sairão perdendo em relação à política anterior, não é absurdo ima-
ginar que considerável parcela da população nacional terá sua sobrevi-
vência ameaçada pela implantação da nova política.
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TABELA II

REAJUSTES SALARIAIS PARA QUEM GANHA Cr$ 100.00000 EM JULHO,
DE ACORDO COM AS DIFERENTES LEGISLAÇÕES SALARIAIS

LEI 6.886180	DEC.LEI 2024	DEC.L. 2045
REAJUSTES	 (Cr$) li)	CR$1 (21	Cr$) (31	 %(3

	

144.000,00	7,4)	(10.3)

	

207 360,00	(14.0)	(19,5)

	

298.598,40	(20,1)	(27,8(

	

429981.70	(25,71	(35.2)

10 -. Agosto 83	 160 500.00	155.500,00
20 Feoerero 83	 257 602.50	241.025,00
30 - Agosto 64	 41 3.452.01	373588,75
40 Fevereiro 85	 563.590,48	579.062,56

OBS. Utilizado um INPC constante de 55% ao semestre.
FONTE Dados do IBGE publicados pela Imprensa.
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