
MAIS UMA VEZ A POLÍTICA SALARIAL

Nos últimos cinco anos, o Governo já aplicou seis sistemas de
reajustes salariais, sendo quatro deles só este ano. Até 10 de novembro
de 1979 vigorou a antiga política salarial, de reajustes anuais fixos,
sendo, naquela data, substituíd pela chamada nova política salarial,
através da Lei 6.708, que estabeleceu os reajustes semestrais e escalona-
dos por faixa de remuneração.

Posteriormente, quatro novas versões foram criadas para esta
mesma lei (ver Indicador nP 3) - a lei 6.886 e os decretos-lei 2.012.
2.024 e 2.045 - todos eles alterando os percentuais de incidência do
INPC sobre os reajustes salariais.

Agora, segundo se anuncia, o país deverá viver a quinta polí-
tica salarial deste ano. Após a derrota no Congresso Nacional do
Decreto-Lei 2.024 - que tinha a sua vigência suspensa por dois anos
pelo Decreto-Lei 2.045 - o Governo Federal estuda uma nova fórmula
para substituir a vigente, mantendo seus aspectos fundamentais. O
PDS constituiu uma Comissão Especial para colaborar com este objetivo.

Mais uma vez, os meios políticos e econômicos do país discutem
as diversas alternativas. É o momento, portanto, de estudá-las.

O SIGNIFICADO DO DECRETO-LEI 2.045

As novas fórmulas em estudo, segundo afirmações dos próprios
técnicos envolvidos em suas elaborações, partem de dois pressupostos
básicos: primeiro, o de que deveriam fazer os mesmos efeitos do
Decreto-Lei 2.045, considerado peça básica da política econômica e,
segundo, o de que deveria ser mais abrangente, tocar outras variáveis
econômicas e no apenas a política salarial.

Mas quais são os efeitos do Decreto-Lei 2.045?
Para as autoridades da área econômica federal, o Decreto-Lei

2.045 - ou um seu sucedâneo - teria o condão de agir simultaneamen-
te, sobre duas variáveis: a limitação dos custos salariais, isto é, o arrocho
salarial, e a diminuição progressiva do déficit público até sua extinção.

A limitação dos custos salariais diminuiria a pressão de custos
sobre o processo inflacionário, além de proporcionar, ainda segundo
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estas autoridades, a manutenção de empregos que, de outra forma,
seriam eliminados.

A diminuição do déficit público seria alcançado via compressão
do custeio das estatais o que, em si, é um dos objetivos da política
econômica, tendo como conseqüência adicional a redução das taxas de
juros do mercado. (O déficit público faz com que o governo recorra à
captação através doopen market, oferecendo elevadas taxas de juros
para conseguir a colocação de seus papéis, o que pressiona para cima
as taxas de juros em geral praticadas no mercado). Com isso, haveria
uma tendência ao declínio dos custos financeiros, com efeitos positi-
vos no combate à inflação.

Desta forma, concluem as autoridades econômicas, a espiral
inflacionária diminuiria, reduzindo as perdas do salário real o que,
ao lado da manutenção do nível do emprego, proporcionaria a menor
perda possível considerando-se a massa total dos salários pagos no
país.

Toda esta ginástica teórica baseia-se num ponto central: para se
alcançar os objetivos da atual política econômica, é necessário reduzir
o salário real, o poder aquisitivo dos assalariados.

Neste aspecto, o Decreto-Lei 2.045 seria realmente eficaz. O
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
- DIEESE - mensurou as perdas salariais, demonstrando que são atin-
gidos praticamente todos os assalariados do país. Ao estabelecer um
multiplicador fixo de 0,8 sobre o INPC, aplicado a todas as faixas de
remuneração, o Decreto-Lei 2.045 tornou menores os reajustes para
todos que ganham menos que 19,67 salários mínimos, ou seja, 98,5%
dos assalariados sob o regime da C.L.T.

Para os assalariados de até três salários mínimos, a perda é
ainda mais forte: as leis 6.708 e 6.886 garantiam a eles um multiplica-
dor de 1,1 sobre o INPC. Mesmo considerando as normas posteriores,
(Decretos-Lei 2.012 e 2.024), que lhes proporcionavam apenas o INPC,
ou seja, repunha o poder de compra dos salários de seis meses antes,
percebe-se que o Decreto-Lei 2.045 causará forte diminuição dos seus
salários reais.

Ainda segundo o DIEESE, os valores do INPC vêm se situando
abaixo dos índices de custo de vida apurados por aquele órgão. Em
julho, enquanto o INPC semestral era de 58,1% (46,48% de reajuste.
salarial, pelo Decreto-Lei 2.045), o DIEESE encontrava 71,7% de acrés-,
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cimo no custo de vida. Ou seja, se um assalariado cuja remuneração
passe de Cr$ 100 mil mensais teria de passar para Cr$ 171.700,00
para manter o mesmo poder aquisitivo de seis meses anteriores; mas
pelo Decreto-Lei 2.045, passará a Cr$ 146.480,00, sofrendo uma defa-
sagem de Cr$ 25.220,00 ao mês, apenas nos primeiros seis meses. Uma
nova aplicação do Decreto-Lei 2.045 seis meses depois lhe acarretará
perdas cumulativas.

O DIEESE calculou que a partir do sétimo mês as perdas decor-
rentes do Decreto-Lei 2.045, ainda no mesmo exemplo, se elevarão a
Cr$ 80.245,00 ao mês, correspondentes a 27,2% do salário corrigido.
Esta perda, afirma o órgão, representará por mês 65 horas e 20 minu-
tos, ou 8 dias, uma hora e 20 minutos, numa jornada de 240 horas
mensais. Em dois semestres de aplicação do decreto-lei, o trabalhador
perderia 79 dias, 5 horas e 45 minutos de salário, o equivalente à
perda do 139 salário, do 129 salário e mais 19 dias, 5 horas e 45 minu-
tos do 119 salário!

Com base em pesquisa efetuada através da RAIS - Relação
Anual de Informações Sociais - de 1981, o DIEESE calculou a massa
salarial atual do país e o perfil de distribuição salarial, o que possibili-
tou um cálculo da transferência salarial para a massa de lucros. Segun-
do os cálculos do órgão, ao final de um ano, esta transferência será da
ordem de 10,7 trilhões de cruzeiros.

Para os técnicos críticos ao Decreto-Lei 2.045 este é o efeito
real da norma: o rebaixamento dos salários e a transferência salarial
para os ganhos de capital. Os efeitos disso sobre a inflação, o déficit
público e a taxa de juro, acreditam, será insignificante, uma vez que
não foi a política salarial que pressionou a espiral inflacionária.
Mesmo para as empresas estatais o desafogo seria pequeno, pois a
folha de pagamentos pesa pouco em suas estruturas de custo, muito
menos, por exemplo, que os custos financeiros.

Os efeitos de tal compressão salarial sobre o povo brasileiro
seriam devastadores, agravando uma situação já alarmante.

Recente pesquisa sobre a desnutrição no país, apresentada
pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, mostra que 8,5% das crian-
ças brasileiras já nascem desnutridas (com peso de 2,5 Kg ou menos)
e 26,3% com peso insuficiente (de 2,5 a 3,0 Kg), totalizando 34,8%
de recém-nascidos com peso inadequado. Segundo o presidente daquela
entidade, Dr. Fernando Nóbrega, estas crianças "são canditadas a
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engrossar as estatísticas de mortalidade infantil". Explica que "o baixo
nível de renda das famílias provoca gestantes desnutridas, gerando
filhos de baixo peso, que, por sua vez, serão alimentados inadequada-
mente. Como resultado, estas crianças acabam contraindo infecções
e morrem principalmente por diarréias e doenças do aparelho respira-
tório". O Dr. Fernando Nóbrega diz que "de acordo com dados recen-
tes, de mil crianças nascidas em São Paulo, quase 50 morrem antes de
um ano" e, em algumas regiões do nordeste, "uma criança em cada
grupo de quatro morre antes do primeiro aniversário".

Já o médico Celso Carlos de Campos Guerra, presidente do
Centro de Hematologia de São Paulo, mostra que a anemia "afeta,
na Regido Sul do Brasil, 40% das crianças, 20% das mulheres e 5% dos
homens". Diz que "a anemia dá fraqueza. Quem é fraco produz pou-
co, come-se mal. Pouca comida nutritiva agrava a anemia". Para ele,
a anemia é um "problema médico-social".

È exatamente sobre este quadro humano que incidirão os índices
de cifras abstratas comumente evocados nas discussões do Decreto-Lei
2.045 e de seu possível sucedâneo.

O POS-2.045: SUCEDANEO EM ELABORAÇÃO

O Ministro Delfim Netto acredita que "não há ninguém que
admita uma política anti-inflacionária sem uma nova lei salarial". Uma
vez derrotado o Decreto-Lei 2.024 e inviabilizado politicamente o
Decreto-Lei 2.045, entram em elaboração novos dispositivos legais. Os
técnicos do governo e uma comissão especial do PDS trabalham articu-
ladamente para apresentar o que chamam de uma alternativa global, ou
seja, uma série de alterações na política salarial e em outros instrumen-
tos da política econômica de modo que, em conjunto, possam resultar
em efeitos idênticos aos do Decreto-Lei 2.045.

O novo projeto tem como um de seus pontos centrais a introdu-
ção da "livre negociação" de uma parcela do reajuste. No se trata de
negociar algo além da recomposição dos salários (valor do INPC inte-
gral), mas sim algo abaixo disto: o que se negocia é o tamanho da perda.
A folha de salários das empresas e, via de conseqüência, a massa salarial
serão retraídas em termos reais.

Falar em "negociações livres" quando os assalariados no têm o
pleno direito de greve, quando não há liberdade sindical, e em condi-
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ções de desemprego massivo, é, na verdade, falar em colocá-los em
completo desamparo, é falar numa sujeição do trabalho ao capital.

O novo decreto no passa de uma nova forma do mesmo con-
teúdo representado pelos Decretos-Lei 2.024 e 2.045.
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