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RESUMO 

 
 

A distribuição de renda é apontada como um dos principais problemas a ser 

resolvido no Brasil para que o país se torne uma nação desenvolvida. Essa dissertação tem 

como objetivo contribuir para o debate distributivo, mais especificamente acerca da 

distribuição funcional da renda (DFR), relacionando as relações de trabalho, no tocante aos 

aspectos e resultados das negociações entre patrões e empregados, e as propostas 

apresentadas e implementadas pelos governos do período de 1995 a 2007 à evolução da 

DFR. A fonte de informações sobre a DFR são as Contas Nacionais – referência 2000, 

elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os principais 

resultados apontam que o governo contribuiu para a redução da participação dos salários 

com medidas flexibilizadoras das relações de trabalho, e também uma relação do resultado 

das negociações salariais com DFR. 

 

Palavras-chave: distribuição funcional da renda, negociações coletivas, relações 

de trabalho, flexibilização 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ABSTRACT 
 
 

Income distribution is identified as one of the major problems to be solved in 

Brazil for the country to become a developed nation. This essay aims to contribute for the 

distributive debate, more specifically about the functional income distribution (FID), 

relating the labor relations, regardind to the aspects and results of negotiations between 

employers and employees, and the proposals submitted and implemented by governments 

in the period of 1995 to 2007 the evolution of the FDI. The source of information about the 

FID are the National Accounts - reference 2000, prepared by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). The main results show that the government contributed 

to the reduction in the wage participation with flexible measures of labor relations, and also 

a relationship of the outcome of wage negotiations with DFR. 

 

Key Words: functional income distribution, collective bargaining, labor relations, 

flexibility 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A distribuição de renda no Brasil ocupa um considerável destaque no debate 

econômico, tanto no âmbito acadêmico, quanto na sociedade.  Na história econômica 

recente de nosso país há momentos de intensos debates sobre o tema distributivo, como no 

início dos anos 70, onde a divulgação dos dados do Censo Demográfico de 1970 e a 

comparação de seus resultados com os do Censo anterior, de 1960, indicaram ter ocorrido 

um aumento na concentração de renda entre 1960 e 1970. Em geral os estudos sobre 

distribuição funcional, devido a pouca disponibilidade de dados, se restringiam à dimensão 

teórica. Um exemplo de estudo empírico sobre distribuição funcional da renda é realizado 

por Barelli (1978). Em seu livro “Distribuição funcional de renda nos bancos comerciais”, 

o autor apresenta a evolução da distribuição funcional da renda entre categorias básicas, 

“Lucros”, “Lucros + Trabalho” e “Trabalho”. Outra pesquisa que utiliza a distribuição 

funcional da renda é empreendida por Macedo (1977). O autor, que analisa a parcela 

salarial do valor adicionado da indústria da transformação, mostra que há componentes de 

curto e longo prazos que definem o nível de salário nesse setor da economia.  

Porém, nos anos que se seguiram, a inflação e a dívida externa tomaram boa 

parte do debate econômico nos anos 80 e início dos 90. Nos anos 90 há uma retomada do 

debate distributivo focado na distribuição pessoal de renda. Entretanto, ao final da década 

aparecem alguns trabalhos sobre a distribuição funcional da renda, porém, com enfoque no 

processo de formação de preços e no “mark-up” das empresas oligopolistas. Para Miglioli e 

Silva (1998) “discutir a distribuição apenas sob a ótica da repartição pessoal da renda é uma 

forma de eludir o problema central e de iludir os incautos”. Segundo esses autores, 

imaginar que a posição do indivíduo na distribuição de renda depende de características 

específicas é, no mínimo, reduzir o problema da desigualdade para a ótica de eventos 

puramente individuais. Ou seja, é negar que macroeconomicamente os indivíduos estão 

organizados segundo uma lógica de acumulação capitalista. 

Há algumas lacunas importantes a serem preenchidas no debate da DFR e, entre 

elas, está o impacto das relações de trabalho na distribuição. O presente trabalho tem o 

objetivo de preencher algumas dessas lacunas e, assim, contribuir para melhorar a 

compreensão da DFR no período recente. Dessa forma, trataremos no primeiro capítulo 
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dessa dissertação dos aspectos teóricos da DFR e os principais estudos realizados no Brasil. 

O capítulo 2 apresenta a fonte de informação utilizada, a metodologia de análise dessas 

informações, seguida da apresentação dos dados da DFR, de 1995 a 2007, para toda 

economia brasileira. Este capítulo também apresenta as informações dos principais setores 

da economia e aqueles que apresentaram as maiores mudanças na estrutura distributiva. E 

por fim, este capítulo mostra como seria a DFR sem a participação do Estado, no intuito de 

observar o seu papel distributivo. O terceiro capítulo discute as relações de trabalho no 

Brasil sob três aspectos: a estrutura do mercado de trabalho, as iniciativas governamentais 

de mudanças no sistema de relações de trabalho e os reajustes salariais resultantes das 

negociações coletivas.  
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Capítulo 1 – Conceituação e estudos sobre distribuição funcional da renda 

 

 

Introdução 

 

 

A relação entre patrões e empregados é o principal aspecto da distribuição 

funcional da renda (DFR) que trataremos nesse trabalho. Por isso, este primeiro capítulo 

trata das principais formulações e observações sobre a DFR, de Adam Smith, David 

Ricardo, Karl Marx e Kalecki, com o objetivo de obter o referencial teórico e as 

conceituações das variáveis utilizadas na análise da DFR. 

A segunda parte do capítulo mostra os principais trabalhos realizados no Brasil, 

desde os anos 70, até estudos mais recentes que tratam de questões como produtividade, 

mark-up e relação da DFR com a distribuição pessoal, tendo como objetivo observar a 

discussão que tem sido feita sobre esse tema tão importante, e para ajudar entender como o 

processo de geração e distribuição de renda tem sido realizado no Brasil.  

 

 

1.1 - Principais aspectos da distribuição funcional da renda 

 

 

A relação entre patrões e empregados foi objeto de estudos dos 3 principais 

autores clássicos (Smith, Ricardo e Marx), na tentativa de compreender a disputa em torno 

do produto gerado pelo trabalho e como ele é apropriado pelas classes sociais, e que pode 

ser expressa pelo comportamento de salários e lucros. Adam Smith apresenta a primeira 

referência bem feita sobre essa relação. A formulação de Smith é utilizada por Ricardo e 

Marx, porém, com alguns refinamentos que posteriormente esses autores fizeram. A 

primeira parte desse capítulo trata destas primeiras formulações teóricas sobre a DFR e de 

alguns aspectos da relação entre patrões e empregados. Traz também a teoria de Kalecki 



 19

que, diferente dos autores clássicos, trata os aspectos da DFR relacionados ao processo de 

formação de preços. 

 

 

1.1.1 - Adam Smith 

 

 

No livro “A Riqueza das Nações” de Adam Smith, lançado em 1.776, encontra-

se a primeira elaboração razoavelmente bem desenvolvida acerca da distribuição da renda e 

da determinação dos lucros e salários. Nos capítulos VIII, XIX e X Smith estuda questões 

referentes aos salários e lucros que, mesmo não sendo uma teoria acabada, são uma 

importante contribuição (BARBOSA, 2008, p.19). No início de sua análise Smith lembra 

que no “estado original das coisas”, anterior à propriedade privada e à acumulação de 

capital, todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador e que não havia patrão nem 

senhor para repartir o produto. (SMITH, 1981, p.43). 

Este estado original não sobreviveria à apropriação das terras e à acumulação 

do capital pois, o proprietário da terra exige uma parte de tudo que for produzido (SMITH, 

1981, p.44). 

Smith também trata rapidamente da relação entre patrões e trabalhadores como 

conflituosa e com interesses claramente divergentes, pois, “os trabalhadores desejam o 

máximo e os patrões dar o mínimo possível. Os primeiros estão dispostos a se combinarem 

para subir, os outros para descer os salários do trabalho” (SMITH, 1981, p.45). Ele também 

explica as causas que levam os patrões a terem vantagem nessa disputa: 

 

Os patrões, sendo em menor número, podem se combinar mais facilmente, 
e a lei, além do mais, autoriza, ou pelo menos não proíbe, suas 
combinações, ao passo que proíbe a dos trabalhadores (...). Raramente 
ouvimos dizer das combinações dos patrões, mas freqüentemente das dos 
empregados. Mas quem quer que imagine, por isto, que os patrões 
raramente se combinam, ignora tanto o mundo quanto este assunto. Os 
patrões em todo o tempo e lugar estão numa espécie de acordo tácito, mas 
constante e uniforme, para não elevar os salários acima de sua cotação 
real....Os patrões também por vezes entram em combinações particulares 
para baixar os salários ainda abaixo da cotação....Tais combinações são, 
porém, freqüentemente enfrentadas por uma combinação defensiva 
contrária dos trabalhadores, que por vezes, sem nenhuma provocação 
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desta espécie, combinam seus próprios acordos para elevar o preço de seu 
trabalho. Suas alegações são, por vezes, o alto preço das virtualhas; por 
vezes, o grande lucro que seus patrões ganham com seu trabalho. 
(SMITH, 1981, p.45-46)  

 

Aqui Smith observa as formas pelas quais patrões e trabalhadores se combinam 

para fazer a disputa da renda gerada, como também observa as justificativas dos 

trabalhadores para pedir aumento da sua renda, e ainda, dos patrões que se combinam para 

não elevar os salários. 

Mesmo com a vantagem que os patrões têm nessa disputa por poderem se 

combinar mais facilmente e por serem em menor número, Smith deixa claro que há limites 

para essa vantagem. Ele argumenta que há um limite inferior para os salários que, caso 

fosse ultrapassado, colocaria em risco a reprodução dos trabalhadores individualmente e 

como classe (BARBOSA, 2008, p.22). 

 

Mas, se, nas disputas com seus operários, os patrões devem, em geral, 
levar vantagem, existe uma certa cotação abaixo da qual parece 
impossível reduzir, por qualquer tempo considerável, os salários 
ordinários, mesmo da espécie de trabalho mais inferior. 
Um homem deve sempre viver por seu trabalho, e seus ganhos devem, 
pelo menos, ser suficientes para sua manutenção. Devem, mesmo na 
maioria das ocasiões, ser um pouco mais; do contrário, seria impossível 
para ele manter a família, e a raça de tais trabalhadores não poderia durar 
além da primeira geração. (SMITH, 1981 p.46) 

 

Para Smith, o novo valor acrescido aos materiais (matérias-primas, matérias 

auxiliares) é fruto do trabalho acrescentado pelo trabalhador e esse valor se desdobra em 

duas partes: salários e lucros (BARBOSA, 2008, p.27).  

Outro fator importante para a determinação dos salários em Smith é a oferta e a 

demanda por trabalhadores. A falta destes provoca disputa entre os patrões para obter a 

mão de obra necessária e eleva os salários, da mesma forma que o excesso de trabalhadores 

ajuda os patrões a escolher aqueles que aceitam salário menor. (SMITH, 1981, p.47) 

A demanda de trabalhadores cresce em conjunto com a riqueza e com o capital 

do país. 

A demanda de assalariados, portanto, necessariamente aumenta 
juntamente com a renda, e com o capital, em todo o país, e possivelmente 
não poderia aumentar sem este. O aumento do rendimento e do capital é o 
aumento da riqueza nacional. A demanda de assalariados, portanto, 
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aumenta juntamente com a riqueza nacional, e possivelmente não pode 
aumentar sem ela. (SMITH, 1981, p.47) 

 

Em resumo, Adam Smith não produz uma teoria de distribuição acabada, mas 

levanta questões conceituais muito importantes para a análise da distribuição funcional da 

renda e da relação capital-trabalho. Podemos dizer ainda que os conceitos de Smith 

influenciam a própria concepção keynesiana do Sistema de Contas Nacionais que, como 

será visto capítulo 2, separa o valor adicionado em duas grandes categorias básicas: salários 

e excedente operacional bruto. Além dessa importante contribuição, Smith coloca 

elementos sobre a relação entre oferta e demanda do mercado de trabalho e o nível de 

salários, portanto, esse nível pode subir em momentos de escassez de trabalhadores e 

reduzir-se na abundância destes.  

 

 

1.1.2 - David Ricardo 

 

 

David Ricardo, em “Princípios de Economia Política e Tributação”, avança em 

relação a Adam Smith no que diz respeito à discussão da natureza e da determinação dos 

salários; porém, sem grandes inovações, ele apenas aprofunda muitos dos conceitos vistos 

em Smith, mas dá grande importância para o tema da distribuição funcional. 

 

No prefácio de “Princípios da Economia Política e Tributação”, publicado 
em 1817, David Ricardo afirma que a principal questão da Economia 
Política é determinar as leis que regulam a distribuição do produto 
nacional entre proprietários da terra, donos do capital e trabalhadores, 
como renda, lucro e salários, respectivamente. O que Ricardo via como 
distribuição de renda entre as três classes da sociedade é denominada hoje 
de distribuição funcional da renda. (HOFFMANN, 1998, p. 15) 

 

O autor argumenta que há dois tipos de preço do trabalho: o preço natural e o 

preço de mercado. O preço natural seria aquele necessário para a subsistência e reprodução 

dos trabalhadores, sem aumento ou diminuição (RICARDO, 1985, p.81). Porém, esse preço 

natural sofre variações de acordo com o preço dos produtos necessários a essa manutenção 

e reprodução dos trabalhadores, como por exemplo, alimentos, vestuário, moradia, entre 



 22

outros. Então, quando os preços dessas mercadorias sobem, o preço natural do trabalho 

também sobe, e quando os preços caem, o preço natural também cai (RICARDO, 1985, 

p.81). 

Já o preço de mercado de trabalho é o efetivamente pago pelo trabalho, sendo 

determinado pelo resultado da interação entre oferta e demanda. O preço do trabalho é 

menor quando a oferta é maior que a demanda e vice-versa (RICARDO, 1981, p.81). 

Para Ricardo não há um nível mínimo de preço de mercado. Esse preço pode se 

situar tanto acima quanto abaixo do preço natural, com diferentes conseqüências. Quando o 

preço de mercado está acima do preço natural, os trabalhadores estão numa situação de 

prosperidade, podendo consumir uma boa quantidade de gêneros de primeira necessidade e 

de criar seus filhos. E quando está abaixo, a situação dos trabalhadores é de miséria, 

privando-os das suas necessidades. O preço de mercado voltaria a subir somente depois que 

essas privações reduzirem o número de trabalhadores, ou, com um aumento da demanda 

por trabalho (RICARDO, 1985, p.82) 

Ricardo qualifica melhor a questão do salário de subsistência e argumenta que o 

preço natural também sofre variações entre as épocas e entre os países: 

 

Varia num mesmo país, em épocas distintas, e difere substancialmente em 
países diferentes, dependendo essencialmente dos hábitos e costumes dos 
povos. Um trabalhador inglês consideraria seu salário abaixo do normal e 
demasiadamente reduzido para sustentar uma família, se não lhe 
permitisse comprar senão batatas, nem viver numa habitação melhor que 
um casebre de barro. No entanto, mesmo elementares exigências da 
natureza são frequentemente consideradas suficientes em países onde ‘a 
vida humana é barata’ e onde suas necessidades se satisfazem facilmente. 
Muitas comodidades desfrutadas hoje numa modéstia moradia inglesa 
seriam consideradas como luxo num período anterior de nossa história. 
(RICARDO, 1985, p.83) 

 

No capítulo VI “Sobre os Lucros”, Ricardo apresenta a formulação da relação 

inversa entre salários e lucros, que é o centro da discussão da distribuição funcional da 

renda, e faz diversas argumentações sobre essa característica. 

 

O valor total de suas mercadorias é dividido apenas em duas porções: os 
lucros do capital e os salários do trabalho (...). Se o trigo e os produtos 
manufaturados fossem vendidos sempre pelos mesmos preços, os lucros 
seriam altos ou baixos, na medida em que fossem baixos ou altos os 
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salários...Se, portanto, os salários permanecerem os mesmos, os lucros dos 
fabricantes não se alterarão. Se, no entanto, como é absolutamente certo, 
os salários aumentarem com o aumento do trigo, então os lucros 
necessariamente diminuirão. (...) 
Se um fabricante vendesse seus produtos pela mesma quantidade de 
dinheiro, por 1000 libras, por exemplo, seus lucros dependeriam do preço 
de trabalho necessário para manufaturá-los. Seus lucros seriam menores 
quando os salários atingissem 800 libras do que quando ele pagava 600 
libras. Assim, na medida em que os salários aumentassem, os lucros 
diminuíram. (RICARDO, 1985, p.91) 

 

Essa relação de disputa entre lucros e salários, apresentada por Smith e mais 

detalhada por Ricardo, é utilizada na elaboração dos dados sobre a distribuição funcional 

nas Contas Nacionais - sobre a qual veremos em detalhes no próximo capítulo. 

 

 

1.1.3 - Karl Marx 

 

 

Na teoria marxista há uma clara separação entre aparência e essência das coisas. 

Dessa forma, para Marx salários e lucros devem ser entendidos como aparência pois, 

apenas mostram como as classes sociais são remuneradas. Já elementos como valor, valor 

de uso e mais-valia são classificados como parte da essência do capitalismo (BARBOSA, 

2008, p.45). 

Marx também faz a distinção entre trabalho e força de trabalho, sendo este um 

argumento fundamental sobre a própria essência contratual entre as duas partes principais 

do capitalismo (BARBOSA, 2008, p.47). 

 

O patrão, ao que parece, compra-lhes, portanto, o trabalho por dinheiro. É 
por dinheiro que lhe vendem seu trabalho. Mas isso só ocorre na 
aparência. O que vendem, na realidade, ao capitalista em troca de dinheiro 
é a sua força de trabalho. O capitalista compra esta força de trabalho por 
um dia, uma semana, um mês, etc. E tendo-a comprado, utiliza-a fazendo 
com que o operário trabalhe durante o tempo estipulado. Por essa mesma 
quantia com a qual o patrão comprou sua força de trabalho, dois marcos, 
digamos, poderia ter comprado duas libras de açúcar ou uma determinada 
quantidade de qualquer outra mercadoria. Os dois marcos com os quais 
compra duas libras de açúcar são o preço de duas libras de açúcar. Os dois 
marcos com os quais comprou doze horas de utilização da força de 
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trabalho são o preço de doze horas de trabalho. (MARX, 1977, p.62/63 
apud BARBOSA, 2008, p.47/48) 

 

Marx, assim como Smith e Ricardo, também faz sua afirmação de como se 

determina o preço da força de trabalho Porém, introduz o elemento da “aquisição de 

habilidades”, qualificando assim o conceito apresentado anteriormente por Smith e Ricardo, 

pois vai além do simples conceito de “horas de trabalho”. 

 

(...) esse valor se determina pela quantidade de trabalho necessário para 
produzi-la. A força de trabalho de um homem consiste pura e 
simplesmente na sua individualidade viva. Para poder crescer e manter-se, 
um homem precisa consumir uma determinada quantidade de meios de 
subsistência, o homem, como a máquina, se gasta e tem que ser 
substituído por outro homem. Além da soma de artigos de primeira 
necessidade exigidos para seu próprio sustento, ele precisa de outra 
quantidade dos mesmos artigos para criar determinado número de filhos, 
que hão de substituí-lo no mercado de trabalho e perpetuar a descendência 
dos trabalhadores. Ademais, tem que gastar outra soma de valores no 
desenvolvimento de sua força de trabalho e na aquisição de uma certa 
habilidade (...) Dentro do sistema do salariado, o valor da força de 
trabalho se fixa como uma mercadoria qualquer; e, como distintas 
espécies de força de trabalho possuem distintos valores ou exigem para 
sua produção distintas quantidades de trabalho, necessariamente têm que 
ter preços distintos no mercado de trabalho. (MARX, 1982, p.160) 

 

Marx resume suas idéias: 

 

(...)o valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos artigos de 
primeira necessidade exigidos para produzir, desenvolver, manter e 
perpetuar a força de trabalho. (MARX, 1982, p.161) 

 

Em relação aos lucros, Marx, ao buscar compreender sua natureza, argumenta 

que eles se originam da remuneração normal das mercadorias quando estas são vendidas 

pelos seus valores, ou seja, pela quantidade de trabalho nelas contidas (MARX, 1977, 

p.357). 

Marx conceitua o que chamamos nos dias de hoje de valor adicionado ou valor 

agregado argumentando que, descontando a reposição de matérias primas e outros meios de 

produção empregados -o que Marx chama de trabalho pretérito -  o valor restante é a 
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quantidade de trabalho acrescentada pelos trabalhadores nas mercadorias (MARX, 1982, 

p.173). 

É desse valor criado pelo trabalhador que tanto capitalistas quanto trabalhadores 

serão remunerados, sendo que há uma relação de disputa pela sua apropriação entre as duas 

classes. Ou seja, dado um certo valor, quando os trabalhadores conseguem aumentar a sua 

participação, consequentemente, cairão os lucros e, se os salários caem, aumentam os 

lucros (MARX, 1982, p.173). Dessa forma, para Marx essa relação determina a taxa de 

lucro. 

 

Se o operário, na nossa suposição anterior ganha 3 xelins, equivalentes à 
metade do valor criado por ele, ou se a metade da sua jornada de trabalho 
total é trabalho pago e a outra metade trabalho não remunerado, a taxa de 
lucro será de 100%, visto que o capitalista obterá também 3 xelins. Se o 
operário só recebe 2 xelins, ou só trabalha para ele a terça parte da jornada 
total, o capitalista obterá 4 xelins e a taxa de lucro será, nesse caso, de 
200%. Se o operário percebe 4 xelins, o capitalista só poderá embolsar 2, 
e a taxa de lucro descerá, portanto, a 50%. Mas todas essas variações não 
influem no valor da mercadoria. Logo, o aumento geral dos salários 
determinaria uma diminuição da taxa geral de lucro, mas não afetaria os 
valores. (MARX, 1982, p.173) 

 

Há muitas semelhanças nas formulações de Ricardo e Marx, principalmente no 

que se refere à repartição conflituosa do valor gerado pelo trabalho. Entretanto, Barbosa 

(2008) aponta as principais diferenças entre os dois autores em relação ao papel da 

população na determinação dos salários, que Marx refuta completamente: para ele o 

processo de acumulação de capital é o elemento crucial de todo processo. 

 

Ricardo, apesar de toda agudeza analítica que lhe é peculiar, era um 
seguidor de Malthus em questões de teoria demográfica, portanto supunha 
que era o movimento populacional que regulava, em última instância, os 
salários, além de ser um fator que “empurrava” o preço de mercado em 
direção do preço natural. Por sua vez, Marx rejeitava frontalmente 
qualquer base de argumentação que originasse em Malthus ou em idéias 
derivadas do mesmo, principalmente ao princípio demográfico 
malthusiano. Podemos considerar então que do ponto de vista de Marx, a 
população, de per si, não tem importância na determinação dos salários, e 
que a acumulação de capital é o elemento crucial de todo processo, e que 
aquela age sempre de modo a garantir que exista sempre algum excesso 
de trabalhadores à disposição do capital. (BARBOSA, 2008, p.55) 
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Para Marx a expansão ou contração do exército industrial de reserva é 

fortemente influenciado pelas mudanças periódicas do ciclo econômico e não pelas 

variações da população trabalhadora (MARX, 1975, livro 1, p.739). 

O exército industrial de reserva funciona como uma espécie de regulador do 

nível salarial em momentos de expansão e, conseqüente, maior utilização de trabalhadores 

A situação destes melhora e os salários se elevam; já numa situação de crise, recessão e 

menor utilização de trabalhadores, os salários tendem a cair. 

 

 

1.1.4 - Kalecki 

 

 

Michal Kalecki dá à distribuição funcional da renda uma grande importância na 

análise da economia capitalista. Para ele essa análise deve ser feita do ponto de vista 

microeconômico, mais especificamente, no processo de formação dos preços e no grau de 

monopólio da firma. Para Kalecki o custo marginal não é crescente, e sim, possui um 

segmento horizontal.  Apenas quando o nível de atividade se aproxima da plena capacidade 

é que ele se torna crescente. Ele parte da seguinte premissa: não há livre concorrência e que 

as empresas em geral possuem um certo grau de poder de mercado, de forma a não utilizar 

toda sua capacidade instalada mantendo-se no nível de produção onde o custo marginal é 

praticamente constante (SANT´ANNA, 2003, p.25-26). 

Dessa forma, para Kalecki a formação dos preços e a determinação do “mark-

up” (que é a distância do preço final do custo do produto), é o elemento principal para a 

compreensão da distribuição funcional, pois nele é determinado o excedente unitário em 

relação ao custo marginal. Ele também lembra que a maioria dos setores estão estruturados 

como concorrência imperfeita ou oligopólios, e que dessa forma, quanto maior o poder de 

mercado da firma, maior também a possibilidade de fixar seu preço próximo ao nível 

considerado “desejado”; e ainda, quanto menor o grau de monopólio, menor também o 

preço fixado, pois as firmas levam em consideração o preço cobrado na média pela 

indústria (SANT´ANNA, 2003, p.27). 
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Assim, mudanças no mark-up são apontadas por Kalecki (1954) tendo como 

causas quatro fatores.  

O primeiro deles é o grau de concentração da indústria, quanto maior esse 

maior grau, maior a capacidade de poucas firmas influenciarem o preço médio - para cima 

obviamente - por isso, quanto maior a concentração, maior o mark-up e vice-versa.  

O segundo fator é o papel de outras formas de concorrência, que não o preço 

(principalmente publicidade), na demanda. Assim, mais empresas conseguem cada vez 

mais ampliar a demanda sem reduzir o mark-up, pois, a concorrência é realizada menos 

pela via dos preços e mais pela via de campanhas publicitárias. 

O terceiro fator é o aumento dos custos indiretos em relação aos custos diretos. 

Mantido o grau de monopólio constante, um aumento nos custos indiretos causa queda da 

margem de lucro. Um componente importante dos custos indiretos (além dos salários) é a 

amortização (custo do capital por unidade produzida), pois, a mesma eleva-se quando são 

inseridas no processo de produção novas tecnologias que aumentam a intensidade de capital 

criando uma tendência de aumento do “mark-up”, expresso na relação entre preço unitário e 

custos unitários diretos, com o objetivo de manter ou ampliar os lucros (BARBOSA, 2008, 

p.148). 

O último elemento destacado por Kalecki é o poder de negociação dos 

sindicatos de trabalhadores. Quanto maior a relação entre salários e lucros os trabalhadores 

tendem a crer que um aumento mais expressivo em seus salários possa ser pago pelos 

empresários, sem comprometer sua margem de lucro. Mas, para manter seu grau de 

monopólio intocado, os preços inexoravelmente subirão, o que provavelmente levará à  

novas negociações para manutenção do poder de compra dos salários frente a uma alta de 

preços. Esse processo pode elevar os preços ao ponto de causar perda de competitividade. 

Nesse caso, as empresas podem assumir uma redução da sua margem de lucro e do grau de 

monopólio (BARBOSA, 2008, p.148). 

O aspecto central destacado pelo autor é que os aumentos de salários não 

necessariamente causam quedas nos lucros, nem redução do grau de monopólio, pois, os 

empresários agiriam prontamente para manter ou ampliar, ao longo do tempo, sua margem 

de lucro. 
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1.2 - Principais trabalhos sobre a distribuição funcional da renda no Brasil 

 

 

1.2.1 - Distribuição Funcional da Renda nos Bancos Comerciais 

 

 

Em sua tese de doutorado e posteriormente em seu livro “Distribuição 

Funcional de Renda nos Bancos Comerciais”, Walter Barelli inicia sua investigação 

fazendo um breve relato dos principais trabalhos sobre a distribuição funcional da renda 

publicados no Brasil. Ele também argumenta que, apesar da maioria dos estudos sobre 

distribuição de renda  tratarem do ponto de vista pessoal, há alguns trabalhos que tratam da 

distribuição funcional e que merecem ser citados e utilizados em sua análise. Os trabalhos 

citados são: 

 

a) “Contribuição à Análise da Distribuição da Renda e da Posse da Terra no 

Brasil” de Rodolfo Hoffman.  

Barelli afirma que o referido estudo é o que mais se aproxima dos aspectos da 

distribuição funcional (BARELLI, 1978, p.19). 

Hoffman também realiza neste texto uma análise da apropriação de renda pelo 

capital e pelo trabalho, realizando comparações entre a distribuição de renda no 

setor urbano, no setor industrial e entre assalariados. (BARELLI, 1978, p.20) 

 

As diferenças entre rendas do trabalho e rendas da propriedade, embora 
sejam, certamente, um componente importante, correspondem a uma parte 
relativamente pequena da redundância total da distribuição de renda (...) 
Os resultados obtidos reforçam apenas as idéias desenvolvidas por 
diversos autores, no sentido de que certos tipos de assalariados fazem 
parte até mesmo dos estratos de renda mais alta da sociedade. 
(HOFFMAN, 1971, p.115 in BARELLI, 1978,p.20) 
 
É muito simplista pretender explicar a distribuição pessoal da renda 
através do binômio proletário versus proprietário dos meios de produção 
(HOFFMAN, 1971, p.110-111 in BARELLI, 1978,p.20) 

 

Para Barelli: 
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Hoffman retira indicações sobre o comportamento dos rendimentos do 
capital e trabalho. No entanto, é o primeiro a reconhecer a dificuldade de 
utilizar a distribuição pessoal da renda para medir os aspectos funcionais 
da repartição, uma vez que até as distribuições de salários podem estar 
escondendo determinados tipos de remuneração de capital”(BARELLI, 
1978, p.20) 

 

b) “Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico no Brasil“ de Carlos 

Geraldo Langoni. 

O autor trata em seu trabalho o enfoque pessoal da distribuição de renda, porém, seu 

maior acesso às fontes de informações tornaram-no importante fonte de dados a 

respeito do processo de distribuição de renda (BARELLI, 1978, p.22). Na análise 

das informações Langoni observa que: 

 

O aumento da desigualdade é substancial: o Gini que é, por construção, o 
índice mais insensível, passa de 0,47 para a distribuição dos salários até o 
máximo de 0,89 para a distribuição de juros, ou seja, um aumento de 
90%” (...) “Os 10% mais ricos apropriam em média 39% do total de 
rendimentos. Essa mesma participação cai para 36,7% quando somente os 
salários são considerados, passando respectivamente para 42% 
(rendimentos mistos), 51% (principalmente rendimentos de aluguéis), 
66% (lucros em geral) e 85% (juros da Dívida Pública) (LANGONI, 
1973, p.47 in BARELLI, 1978, p.23)  

 

A mais importante contribuição de Langoni para o debate da distribuição 

funcional da renda é feita quando ele analisa a influência da ocupação (empregado, 

empregador ou autônomo) sobre a desigualdade na distribuição de renda.  

 

Há um substancial aumento de renda associado com a variável posição na 
ocupação: de acordo com nossas expectativas, mantendo todas as outras 
variáveis constantes, o fato do indivíduo ser empregador resulta num 
acréscimo marginal do log da renda de 1,10 relativamente às 
características implícitas no termo constante (que inclui os assalariados 
(LANGONI, 1973, p.135 in BARELLI, 1978, p.27). 

 

Em “As Causas do Crescimento Econômico no Brasil”, Langoni apresenta, a 

partir de dados não publicados das Contas Nacionais, uma participação entre capital e 
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trabalho, eliminando a ”remuneração mista” através de hipóteses sobre as participações 

relativas do trabalho e do capital na renda dos autônomos (BARELLI, 1978, p.32). 

 

 

Tabela 1.1 
Participação do trabalho e capital 

Brasil 1947-1966 
Ano Trabalho Capital 
1947 0,500 0,499 
1948 0,499 0,500 
1949 0,494 0,505 
1950 0,479 0,520 
1951 0,480 0,519 
1952 0,530 0,469 
1953 0,530 0,469 
1954 0,537 0,462 
1955 0,551 0,448 
1956 0,579 0,421 
1957 0,585 0,415 
1958 0,569 0,430 
1959 0,559 0,440 
1960 0,582 0,417 
1961 0,603 0,396 
1962 0,595 0,404 
1963 0,590 0,409 
1964 0,589 0,410 
1965 0,598 0,401 
1966 0,575 0,424 

      Fonte: Langoni, 1974, p.40 

 

Outras informações acerca da distribuição funcional apareceram no PAEG 

(Programa de Ação Econômica do Governo), onde se definem os Objetivos da Política de 

Distribuição de Renda e traz uma tabela de distribuição da renda no setor urbano (PAEG, 

1964 in BARELLI, 1978, p.32). 
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Tabela 1.2 
Participação do Trabalho, Capital e Trabalho, Lucros, Juros e Aluguéis 

     Brasil 1947-1960 
em % 

Ano Trabalho 
Trabalho e 

Capital 
Lucros, Juros e 

Aluguéis Total 
1947 56,1 25,8 18,1 100,0 
1948 58,4 24,3 17,3 100,0 
1949 59,7 22,5 17,8 100,0 
1950 60,0 20,7 19,3 100,0 
1951 57,2 20,3 22,5 100,0 
1952 60,0 20,3 19,7 100,0 
1953 59,1 19,2 21,7 100,0 
1954 59,0 18,0 23,0 100,0 
1955 62,6 17,3 20,1 100,0 
1956 65,2 16,9 17,9 100,0 
1957 65,9 16,6 17,5 100,0 
1958 63,9 16,0 20,1 100,0 
1959 64,3 16,1 19,6 100,0 
1960 64,9 15,0 20,1 100,0 

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getúlio Vargas 

 

Entre 1947 e 1960 houve uma tendência para aumentar a participação do 
trabalho na renda do setor urbano. Esse aumento, entretanto, não deve ter 
sido tão grande como pode parecer à primeira vista porque: a) o número 
de assalariados urbanos cresceu consideravelmente; b) os índices de custo 
de vida subiram mais que o índice de preços representado pelo deflator 
implícito do PIB, isto se deveu ao fato de os produtos alimentares, que são 
o componente de maior peso relativo no índice de custo de vida, haverem 
sido atingidos mais severamente pela inflação; c) a carga de impostos 
indiretos aumentou consideravelmente e, consequentemente, a 
participação da remuneração do trabalho cresceu muito menos em relação 
ao produto a custo de fatores.(PAEG., p.41 in BARELLI, 1978, p.32) 

 

Após esse breve relato dos principais trabalhos feitos até então, Barelli parte 

para a análise de seu objeto de estudo, que é o comportamento da distribuição funcional da 

renda nos bancos comerciais brasileiros, utilizando como fonte de informação o balanço 

contábil publicado de 52 bancos comerciais (51% do total), responsáveis por 79% do 

capital do setor. Analisando os dados e comparando a participação da evolução entre lucro 

gerado e vencimentos, o autor mostra uma clara evolução da participação da remuneração 

do capital em detrimento da remuneração do trabalho. 
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Considerando a relação entre Lucro Gerado Total da Renda como a 
participação do capital na renda do setor bancário e a relação 
Vencimentos Total da Renda como a participação do trabalho na referida 
renda, denota-se uma participação crescente da remuneração do Capital 
em relação à remuneração do Trabalho. Enquanto que o Lucro Gerado 
apresentou aumento real de 367% no período, comparando-se o primeiro 
semestre de 1968 com o segundo semestre de 1975, a Conta Vencimentos 
apresentou uma evolução de apenas 157% no mesmo período. Lucro 

Gerado cresce a uma taxa de 10% ao semestre e 21% ao ano, enquanto 
Vencimentos cresce a uma taxa de 6% ao semestre e 12,5% ao ano. 
(BARELLI, 1978, p.44-45) 

 

 

Tabela 1.3 
Evolução da Distribuição Funcional da Renda nos Bancos Comerciais 

1968 - 1975 

Período Capital Trabalho 

1968/1970 59,80% 40,20% 

1971/1973 65,40% 34,60% 

1974/1975 73,50% 26,50% 
     Fonte: Barelli 1979, p.46 

 

 

Vê-se que a participação relativa do Trabalho apresenta uma redução de 
13,7%, demonstrando que entre 1968 e 1975 esteve presente, no setor 
bancário, um processo bastante acentuado de concentração de renda em 
favor do Capital. O processo caracteriza-se por um crescimento dos lucros 
(remuneração do Capital) a taxas superiores ao crescimento dos salários 
(remuneração do Trabalho). (BARELLI, 1978, p.46) 

 

Este é um importante trabalho acerca da distribuição funcional, pois, é um 

trabalho pioneiro sobre o assunto no Brasil em que o autor analisa um setor importante para 

economia e traz esse tema para debate das causas da desigualdade no país. 

 

 

1.2.2 - Distribuição Funcional da Renda na Indústria de Transformação 

 

 

A tese de livre-docência intitulada “Distribuição Funcional da Renda na 

Indústria de Transformação – Aspectos da Participação do Trabalho”, de Roberto Macedo, 
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começa  avisando os leitores que o estudo se limita a  investigar a participação do trabalho 

na indústria de transformação, devido ao fato de inexistirem dados para outro setor que 

permitiriam um estudo de maior abrangência, e também, pela escassez de dados acerca das 

outras parcelas da distribuição funcional como os juros, impostos, lucros e etc.(MACEDO, 

1977, p.01-02)  

O autor analisa elementos de curto prazo que alteram a participação do trabalho 

no curto e longo prazo. Na análise de curto prazo, Macedo apresenta a formulação da teoria 

neo-clássica e também a teoria de Kalecki: 

 

Os aspectos teóricos examinados até aqui podem ser resumidos nos dois 
enfoques básicos em que se dividem as teorias microeconômicas: ou se 
admite que o preço (ou rendimento marginal) é igualado ao custo 
marginal, ou, se supõe que o preço é fixado com base numa taxa de mark-
up sobre os custos marginais. O primeiro enfoque é típico da escola neo-
clássica enquanto o segundo está ligado ao grupo de economistas críticos 
dessa  e dos quais Kalecki é um dos expoentes principais. (MACEDO, 
1977, p.39) 

 

Ainda na análise dos fatores de curto prazo, um outro ponto levantado por 

Macedo diz respeito ao  efeito da defasagem entre preços e salários, ou seja, variações de 

preço que se antecipam às variações de salários nominais, resultando num  comportamento 

anti-cíclico da participação do trabalho, principalmente no caso de inflações aceleradas 

(MACEDO, 1977, p.09). 

 

Num período de inflação, os preços aumentariam antes e/ou mais depressa 
que os salários, caindo então a participação do trabalho. Num período de 
deflação, ou pelo menos de redução da taxa de inflação, os preços seriam 
novamente atingidos em primeiro lugar, caindo os salários menos que os 
preços e/ou crescendo estes mesmos que aqueles, aumentando, 
conseqüentemente, a participação do trabalho. (MACEDO, 1977, p.09) 

 

O autor apresenta a conclusão do estudo feito por Scitovsky (1964) acerca do 

efeito defasagem: 

(...) uma inflação prolongada, que não seja uma hiperinflação, não diminui 
a participação do trabalho na renda nacional, exceto em casos de inflação 
reprimida. (SCITOVSKY, 1964, p.18 in MACEDO, 1977, p.10) 

 

Macedo apresenta uma ressalva que Scitovsky faz sobre esses estudos: 
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Contudo, ele admitiu que os estudos existentes não são conclusivos no 
que se refere à presença do efeito em circunstâncias particulares: no curto 
prazo, ápice de um período de prosperidade e na presença de pontos de 
estrangulamento e de pressões inflacionárias de caráter temporário. 
(MACEDO, 1977, p.10) 

 

Macedo argumenta que os estudos dessa defasagem também são limitados na 

literatura por ele pesquisada, pois, na maioria dos países as taxas de inflação não eram 

suficientemente altas para justificar um interesse pelo seu efeito distributivo. Porém, no 

Brasil há um maior interesse no efeito defasagem por diversos fatores. (MACEDO, 1977, p. 

11) Os fatores são: 

(i) há uma inflação endêmica, com taxas elevadas em termos de padrões 
internacionais e com espasmos ocasionais de maior intensidade que 
periodicamente podem ter tornado mais difícil a formação de expectativas 
quanto à taxa de inflação futura; (ii) nas duas décadas mais recentes, há 
evidências de crises conjunturais de curta duração, possivelmente 
incapazes de permitir um ajustamento imediato do comportamento dos 
agentes de mercado; (iii) antes de 1961, os acordos trabalhistas eram de 
periodicidade anual mas no período de 1962-64, caracterizado por altas 
taxas de inflação, alguns sindicatos já insistiam com êxito em acordos de 
menor duração, revelando assim uma preocupação com os efeitos da 
defasagem entre preços, salários e reajustes; (iv) depois de 1964 surge a 
política salarial que definiu como anual a periodicidade dos 
reajustamentos coletivos de salários e limitou as próprias taxas de 
reajuste; (v) houve também casos de inflação reprimida, destacando-se o 
ano de 1973, quando a ação do CIP (Conselho Interministerial de Preços) 
foi muito atuante, sendo importante lembrar que esse órgão dedica 
particular atenção aos preços da indústria de transformação (MACEDO, 
1977, p.12) 

 

Na análise empírica dos dados da indústria de transformação brasileira no curto 

prazo, Macedo observa que, nos períodos de contratação, a participação do trabalho sempre 

aumenta (MACEDO, 1977, p.60). 

Em relação aos fatores de longo prazo Macedo aponta ser necessário tornar 

mais amplo o conjunto de fatores capazes de influenciar o comportamento da participação 

do trabalho. E estes são os seguintes: 

 

(a) A participação do trabalho dependerá da particular combinação de 
capital e trabalho utilizada no processo produtivo, combinação essa que 
poderá ser afetada pela natureza do progresso tecnológico. 
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(b) Essa combinação poderá variar também em função dos preços 
relativos dos fatores, dependendo da elasticidade de substituição dos 
mesmos. 
(c) Os preços relativos dos fatores emergem dos preços absolutos fixados 
nos respectivos mercados. O regime do mercado (concorrência, 
monopólio, etc), no contexto do qual os preços dos fatores são 
determinados, também afetará a participação do trabalho. 
(d) o volume de produção será determinado pela oferta e demanda do 
produto e se relacionará com os fatores de produção em função das 
características do processo produtivo, o qual também poderá envolver 
economias ou deseconomias de escala. 
(e) O preço do produto também dependerá do regime de mercado em que 
for estabelecido e, de um modo geral, dos elementos que influenciam o 
comportamento de sua oferta e demanda. (MACEDO, 1977, p.122-123) 

 

Na análise empírica de longo prazo, Macedo utiliza os dados censitários como 

fonte de dados sobre a participação do trabalho (total) no valor adicionado da indústria de 

transformação. O resultado encontrado por ele pode ser visto na tabela a seguir: 
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Tabela 1.4 
Participação do trabalho no valor adicionado da indústria de transformação 

Brasil 1950, 1960 e 1970 
Participação 

Indústria 
1950 1960 1970 

Variação 
(*) 

Total 0,283 0,261 0,231 - - 
Não Metálicos 0,313 0,284 0,237 - - 
Metalúrgicos 0,331 0,273 0,234 - - 
Mecânica 0,407 0,371 0,33 - - 
Material Elétrico 0,302 0,289 0,256 - - 
Material de 
Transporte 0,344 0,237 0,277 - + 
Madeira 0,28 0,287 0,264 + - 
Mobiliário 0,42 0,373 0,308 - - 
Papel e Papelão 0,255 0,224 0,257 - + 
Borracha 0,194 0,148 0,177 - + 
Couros e Peles 0,283 0,285 0,257 + - 
Química 0,249 0,19 0,161 - - 
Farmacêutica n.d 0,245 0,133 - 
Perfumaria n.d 0,168 0,122 - 
Plásticos n.d 0,217 0,199 - 
Têxtil 0,354 0,349 0,265 - - 
Vestuário e Calçados 0,36 0,329 0,278 - - 
Alimentos 0,177 0,189 0,16 + - 
Bebidas 0,182 0,24 0,225 + - 
Fumo 0,252 0,155 0,124 - - 
Editorial e Gráfica 0,39 0,361 0,323 - - 
Diversos 0,323 0,336 0,257 + - 

     Fonte: Macedo 1977, p.143 
(*) o primeiro sinal indica a variação entre os censos de 1950 e 
1960; o segundo entre os censos de 1960 e 1970. A ausência do 
sinal indica que o cálculo não foi realizado 
n.d. - não disponível 

 
 

 

 

Macedo também apresenta os dados da participação do trabalho somente dos 

trabalhadores ligados à produção. 
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Tabela 1.5 
Participação dos trabalhadores ligados a produção na indústria de transformação 

Brasil 1950, 1960, 1970 
Participação Indústria 

1950 1960 1970 
Variação 

(*) 

Total 0,229 0,185 0,171 - - 
Não Metálicos 0,268 0,22 0,182 - - 
Metalúrgicos 0,267 0,206 0,181 - - 
Mecânica 0,318 0,236 0,254 - + 
Material Elétrico 0,239 0,177 0,193 - + 
Material de 
Transporte 0,246 0,149 0,213 - + 
Madeira 0,246 0,232 0,206 - - 
Mobiliário 0,377 0,163 0,231 - - 
Papel e Papelão 0,208 0,085 0,183 - + 
Borracha 0,137 0,221 0,134 - + 
Couros e Peles 0,245 0,112 0,199 - - 
Química 0,143 0,078 0,104 - - 
Farmacêutica  n.d 0,084 0,063 - 
Perfumaria  n.d 0,139 0,069 - 
Plásticos  n.d 0,292 0,144 + 
Têxtil 0,305 0,268 0,215 - - 
Vestuário e Calçados 0,314 0,132 0,215 - - 
Alimentos 0,14 0,136 0,117 - - 
Bebidas 0,125 0,112 0,133 + - 
Fumo 0,205 0,235 0,089 - - 
Editorial e Gráfica 0,266 0,229 0,222 - - 
Diversos 0,26 0,336 0,182 - - 

Fonte: Macedo 1977, p.144 
(*) o primeiro sinal indica a variação entre os censos de 1950 e 1960; o 
segundo entre os censos de 1960 e 1970. A ausência do sinal indica 
que o cálculo não foi realizado 
n.d. - não disponível 

 

 

O autor argumenta que os níveis de participação do trabalho no total da 

indústria, tanto para o total como para os trabalhadores ligados à produção (0,231 e 0,171 

respectivamente), são inferiores aos normalmente encontrados nas economias 

industrializadas. A título de comparação, Macedo cita que nos E.U.A esses valores são de 

0,473 e 0,305. (MACEDO, 1977, p.145) 

Ele especula sobre as possíveis causas de tal discrepância:  
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(...) esse fenômeno deve estar ligado a relações capital/trabalho que não 
sofreram alterações de relevo no processo de transferência de tecnologia, 
à inexistência de atividades de pesquisas tecnológicas na indústria 
estabelecida no Brasil, a salários mais baixos decorrentes das condições 
da oferta de mão-de-obra e a benefícios de preços inerentes ao mecanismo 
de proteção. (MACEDO, 1977, p.145) 

 

Em relação à queda da participação do trabalho, ele especula sobre a 

possibilidade de nos anos de censo algum fator exclusivo daquele ano interferir nos dados, 

porém, ao analisar dados de anos intermediários ao censo, Macedo descarta essa hipótese. 

 

Fica claro, portanto, que a tendência de queda apontada pelos 
levantamentos censitários não decorre de um eventual comportamento 
atípico dos anos correspondentes, mas é também evidenciada pelos 
levantamentos realizados nos anos intermediários no período 
compreendido pelos três censos referidos (...)(MACEDO, 1977, p.148) 

 

Em relação ao total da indústria de transformação, Macedo conclui que a queda 

da participação do trabalho se deve ao aumento do total de trabalhadores ligados 

diretamente à produção, que possuem remuneração média inferior a dos demais 

trabalhadores, fazendo com que a participação total do trabalho sofresse a queda observada. 

(MACEDO, 1977, p.153) Ele ainda refuta a hipótese da queda ter sido influenciada pela 

política salarial pós-64, e afirma que o progresso tecnológico é uma resposta mais 

convincente do que a política salarial. 

 

 

 

 

1.2.3 - Principais trabalhos recentes sobre a Distribuição Funcional da Renda no 

Brasil  

 

 

Nos anos 2000, principalmente na sua segunda metade, os estudos acerca da 

distribuição funcional da renda parecem ter sido retomados, ainda que de forma esporádica, 

mas numa quantidade relativamente superior em relação à década anterior, mesmo que a 

maioria destas análises sobre a DFR apareça como parte integrante de estudos acerca da 
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desigualdade em geral, sendo que alguns deles merecem destaque: em 2006 o “Texto para 

Discussão” 02/2006 da FEA-PUC/SP intitulado “Distribuição Funcional da Renda e 

Competitividade: Observações a Partir das Contas Nacionais” de autoria de Nelson 

Carvalheiro. O trabalho analisa os dados do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e relaciona 

sua evolução à competitividade da economia brasileira, utilizando como indicador o custo 

unitário do trabalho (custo da mão de obra por unidade de produto) que representa a 

participação do trabalho na produção e o “mark-up”, observando que com um nível menor 

de “mark-up” as empresas estariam num cenário mais competitivo e teriam dificuldade para 

ampliar a margem de “mark-up”. Assim, quando as empresas conseguem um maior “mark 

up” a participação dos capitalistas na renda aumenta, em detrimento de uma queda na 

participação dos trabalhadores. O autor utiliza o referencial de Kalecki (estudo da formação 

de preços) e os dados do SCN – Referência 1985, e atesta a queda da participação do 

trabalho em quase todos os setores, e também analisa o comportamento do “mark-up”, 

medido pela relação entre a participação do capital e do trabalho na economia .Como os 

rendimentos dos trabalhadores caíram o resultado é o aumento do “mark-up” na economia, 

e como conseqüência uma redução na concorrência ou um aumento do poder de mercado 

das maiores firmas (CARVALHEIRO, 2006, p.08). 

Ao final, o autor admite que a forma de abordar essas questões não tem apenas 

um caráter técnico, mas deve incorporar relações sociais que afetam a distribuição de renda 

entre as classes sociais. Assim, o autor conclui que a participação dos rendimentos do 

trabalho não é uma forte restrição ao crescimento, sendo que o aumento do custo unitário 

do trabalho não torna necessariamente uma economia menos competitiva, pois existem 

outros fatores que influenciam a competitividade (CARVALHEIRO, 2006 p.11). 

Duas dissertações de mestrado merecem destaque por apresentarem enfoques 

diferentes, porém complementares, sobre a DFR. 

Em 2003 foi apresentada a dissertação de mestrado de André Albuquerque 

Sant´anna, intitulada “Distribuição Funcional da Renda e Crescimento Econômico na 

Década de Noventa: Uma Aplicação do Modelo Departamental de Kalecki na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No trabalho o autor busca mensurar os impactos de uma 

redistribuição de renda, que retome os padrões de 1990, aplicados no ano de 1996 

(SANT´ANNA, 2003 p.79). Ele utiliza simulações com matrizes insumo-produto para 
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estimar os efeitos de uma redistribuição de renda e conclui que o nível de produção, 

emprego e importações teriam sido 3% maior. Dessa forma, o autor conclui que a 

redistribuição de renda teria efeitos benéficos para a economia (desde que a oferta tenha 

capacidade de suprir a demanda), no caso de uma redistribuição de renda futura 

(SANT´ANNA, 2003 p.80). 

A segunda dissertação é de Gustavo Madi Rezende e foi apresenta em 2004 na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) “Impactos dos Ganhos de Produtividade 

na Distribuição Funcional da Renda – Modelo Teórico de Inspiração Kaleckiana”. O autor 

busca analisar como os ganhos de produtividade influenciaram a DFR. Ele conclui que o 

aumento da produtividade brasileira nos anos 90 teve influência determinante na queda da 

participação dos salários na renda nacional, sendo que esses ganhos de produtividade não 

afetaram diretamente a DFR, mas sua ação se deu através de seu efeito no “mark-up” 

(REZENDE, 2004 p.68). 

 

Os ganhos de eficiência derivados, por exemplo, de uma pressão 
competitiva que obrigue a firma a reduzir seus custos de produção tendem 
a ser repassados na forma de queda de preços. Já os ganhos de 
produtividade derivados da mudança na participação de mercado das 
firmas (ou seja, fechamento de firmas menos eficientes e crescimento das 
mais eficientes) tendem a ser absorvidos pelos empresários. No que toca 
aos ganhos de produtividade induzidos por inovação de produtos e de 
processos (em sentido bastante amplo), eles podem tanto aumentar como 
diminuir o poder das firmas; em geral, esses processos são levados a cabo 
por empresas dominantes no mercado (aquelas que mais investem em 
inovação), as quais podem aproveitar o diferencial de custo e exercer o 
poder de mercado na economia, elevando seus mark ups. (REZENDE, 
2004 p.68) 

 

Por isso, o autor conclui que os ganhos de produtividade nos anos 90 foram 

incorporados pelos empresários e esse é um fator determinante para explicar a queda da 

participação dos rendimentos do trabalho. 

Em 2008 foi lançado o livro “Distribuição Funcional da Renda: Abordagens 

Alternativas” de Glaudionor Gomes Barbosa. O livro trata, especificamente, de como as 

diferentes linhas teóricas e princípios autores estudam o tema da formação dos salários 

(principalmente a DFR), desde as primeiras idéias de Smith a respeito da determinação dos 

salários e da relação patrões e empregados, apresentando as formulações de Ricardo, Marx, 
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Kalecki, da teoria neoclássica e de Kaldor. Não há análise de dados, mas é uma boa 

referência sobre as principais teorias, por isso, este livro forneceu importantes contribuições 

para este capítulo. 

Em 2008 este tema teve a contribuição da análise do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que publicou um estudo sobre a DFR. No “Comunicado da 

Presidência” número 14, o Instituto apresenta de forma sucinta a evolução da distribuição 

de renda no Brasil, de 1990 a 2007. Para tal, compara a evolução da DFR e da Distribuição 

Pessoal de Renda em relação a este último. O estudo aponta uma redução da desigualdade 

do ponto de vista pessoal em praticamente todo período analisado. Porém, observa-se que 

há diferenças entre as faixas de renda da população, para os 10% e 20% mais pobres o 

rendimento mensal real elevou-se 44,4 % e 16,5%, respectivamente, de R$ 76,00 em 1990, 

para R$110,00 em 2007 (IPEA, 2008, p.03). Já as camadas mais ricas da população tiveram 

o comportamento inverso, com retração do rendimento real médio aos 10% ocupados mais 

ricos de 9,8%, de R$ 4.579,00 em 1990 para R$ 4.130,00 no ano de 2007. Já os 1% dos 

ocupados tiveram uma queda ainda maior, de 12,7%, passando de R$ 13.510,00 para R$ 

11.799,00 em 2007 (IPEA, 2008, p.03). 

Na comparação da evolução da participação dos rendimentos do trabalho na 

renda nacional com o comportamento da distribuição pessoal vista anteriormente, o IPEA 

identifica períodos em que a participação dos salários cai e a distribuição pessoal melhora: 

no período de 1990 a 1996, quando a participação do trabalho na renda cai 15,2% e a 

desigualdade pessoal cai 3,2%. (IPEA, 2008 p. 03-04). O segundo período é de 2001 a 

2004, no qual a parcela do trabalho na renda se retraí 3,1% e a distribuição pessoal melhora 

3,3%. Já nos períodos de 1996 a 2001 e após 2004, a diminuição da desigualdade pessoal é 

acompanhada de um aumento da participação dos salários na renda nacional, de 1996 a 

2001 a distribuição pessoal melhora 2,4% e o rendimento do trabalho na renda cresce 5,4 

%. Após 2004 a desigualdade pessoal caiu 1,1% e a participação do trabalho cresce cerca 

de 6% (IPEA, 2008, p.04).  O gráfico a seguir foi extraído deste estudo e mostra a evolução 

do número índice da distribuição pessoal e da participação dos rendimentos do trabalho na 

renda. 
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Gráfico 1.1 

 
Fonte: IPEA 2008, p.04 

 

1.3 - Considerações Finais 

 

 

No Brasil, os principais estudos disponíveis apontam a redução da participação 

dos trabalhadores e aumento dos lucros, alguns desses estudos utilizam o referencial de 

Kalecki e mostram que esse aumento é devido ao aumento do mark-up observados nos anos 

90.  Existem também estudos que apontam para a incorporação dos ganhos de 

produtividade pelos patrões como fator responsável pela queda da participação dos salários.  

Do mesmo modo, também existe a comparação entre DFR e pessoal, onde se observa que a 

melhora na distribuição pessoal ocorreu independentemente da queda da participação dos 

salários na renda, e dessa forma, a melhora na distribuição pessoal estaria relacionada à 

diminuição da disparidade salarial entre os trabalhadores, com redução dos salários mais 

altos e aumento nas faixas mais baixas. 

Neste capítulo observou-se como o tema da distribuição de renda entre 

trabalhadores e patrões foi tratado desde as primeiras observações de Adam Smith, 

passando por Ricardo, Marx e Kalecki. Dessas formulações teóricas notamos duas linhas 
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distintas de análise: a primeira é o estudo da DFR através da relação de disputa entra as 

classes sociais, dos determinantes dos níveis salariais e das formas que essa disputa é feita; 

a segunda linha estuda o processo da formação de preços e do mark-up como determinante 

da DFR. Como nosso objetivo é estudar a DFR pela ótica das relações de trabalho, a 

primeira linha é a que fornece elementos para nossa análise, pois, como foi visto, a renda 

gerada é dividida entre trabalhadores e patrões, dessa forma, para a participação de um 

aumentar, necessariamente, a do outro diminuirá, mesmo que os montantes de lucros e 

salários cresçam. No capítulo seguinte apresentaremos os dados da DFR total da economia 

brasileira, assim como os setores que mais se destacaram e a participação do Estado na 

DFR. 
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Capítulo 2 – A distribuição funcional da renda no Brasil 

 

 

Introdução 

 

 

Neste capítulo teremos como objetivo observar como a DFR se comportou no 

Brasil no período de 1995 a 2007, através da análise dos dados brutos disponíveis no 

Sistema de Contas Nacionais (SCN). Também observaremos algumas características 

setoriais da DFR, tanto dos setores que tem maior participação na economia, quanto 

daqueles que apresentaram maiores transformações em sua distribuição ao longo destes 

anos. Também observaremos com um pouco de atenção o papel distribuidor que exerce o 

setor público na DFR, uma vez que sua participação do total de salários da economia é 

consideravelmente relevante, justificando dessa forma uma análise mais aprofundada. 

O presente capítulo inicia-se apresentando as contas do SCN que trazem as 

informações utilizadas para mensurar a DFR. Em seguida será apresentada a metodologia 

de análise dos dados e definição das variáveis observadas. Posteriormente será apresentada 

a DFR total da economia brasileira e também a evolução real das variáveis estudadas. Em 

seguida observaremos como a DFR se comportaria sem o setor público e qual o papel que 

ele desempenha na massa de salários. Na parte final serão apresentados a DFR dos setores 

mais significativos da economia brasileira, assim como a evolução real dos indicadores. 

Esta análise setorial não tem o objetivo de determinar as causas das mudanças em cada um 

dos setores, mas, como estes são responsáveis por parte importante da economia, terão seus 

dados apresentados nesse capítulo.  
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2.1 - As informações sobre a distribuição funcional da renda 

 

 

Por se tratar da distribuição da renda entre classes sociais, qualquer indicador 

que apresente a participação de capitalistas e trabalhadores na renda gerada pode, a 

princípio, ser usado para mensurar a distribuição funcional da renda. Barelli (1973), por 

exemplo, na falta de outras informações utilizou os demonstrativos contábeis dos principais 

bancos comerciais para aferir a participação funcional nessas empresas. Porém, para nossa 

análise da economia como um todo seria inviável fazer este tipo de levantamento, além de 

termos, atualmente, outras fontes de informações sobre a distribuição funcional. 

Atualmente no Brasil a fonte mais utilizada, principalmente por sua 

abrangência, é o Sistema de Contas Nacionais (SCN) elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que em 2007 atualizou a metodologia de mensuração e 

ampliou suas fontes de informação, passando então a divulgar as contas nacionais em uma 

nova metodologia chamada “Referência 2000”1, e a partir dela recalculou os valores do 

Produto Interno Bruto (PIB) até o início dos anos 1990, período que passou a ter duas séries 

históricas, a “Referência 2000” e a “Referência 1985”. No tocante à distribuição funcional 

da renda, o SCN apresenta o valor adicionado por setor da economia e sua distribuição 

entre capital, trabalho e Estado.  

 

 

2.1.1 - O Sistema de Contas Nacionais Brasileiro 

 

 

No Brasil, a responsabilidade de elaborar as Contas Nacionais, desde o pós 

Guerra até o ano de 1986, foi da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, através de 

delegação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Após esse ano o 

próprio IBGE elabora as Contas Nacionais, que têm como objetivo demonstrar o 

funcionamento da economia. Em termos gerais, o IBGE utiliza o registro contábil e 

                                                   
1   As notas referentes a essa nova metodologia estão disponíveis em : 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/referencia2000/2005/default_SCN.shtm 
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registros das empresas que mostram os valores dos bens produzidos e seus respectivos 

custos. As Contas Nacionais registram como o produto é usado, consumido, exportado, 

qual o montante investido, variação de estoques e como é distribuído funcionalmente 

(FEIJÓ, 2008, p.60-61). 

O Sistema de Contas Nacionais está calcado nas Contas Econômicas Integradas 

(CEI), que são constituídas pelo conjunto de contas de operação e contas de ativos e 

passivos dos setores e do resto do mundo, e, nas Tabelas de Recursos e Usos (TRU), que 

traz os agregados macroeconômicos por setor (FEIJÓ, 2008, p.63). 

 

 

2.1.1.1 - A mensuração do PIB 

 

 

Alguns autores (Feijó et al, 2008) descrevem a forma como os agregados 

macroeconômicos são medidos no Brasil através do Sistema de Contas Nacionais (SCN), 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na nova metodologia. Para 

nossa análise utilizaremos os dados do Produto Interno Bruto (PIB), que é a representação 

contábil da produção de todas as unidades produtoras da economia (empresas públicas e 

privadas produtoras de bens e prestadoras de serviços, trabalhadores autônomos, governo, 

etc.), num dado período (ano ou trimestre em geral) a preços de mercado. 

O IBGE segue o manual das Nações Unidas SNA 19932 que padroniza o 

cálculo do PIB e que define como produção: 

• Produção de bens e serviços voltados para o mercado; 

• Produção de bens e serviços pelo governo e instituições sem fins lucrativos, 

vendida ou não; 

• Produção de bens para auto-consumo das famílias; 

• Produção de bens de capital pelas firmas para consumo próprio; 

• Produção de serviços pessoais e domésticos quando remunerados; 

• Serviços de habitação pelos proprietários ocupantes (imputação de um valor 

de aluguel às residências ocupadas pelos proprietários). 

                                                   
2  Disponível em: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf 
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Do ponto de vista de uma unidade produtiva, sua produção equivale à medida 

em valor de quanto produziu em um determinado período. Porém, em relação ao cálculo do 

PIB, para evitar dupla contagem considera-se apenas o Valor Adicionado (VA) pela 

unidade produtiva, uma vez que seus insumos de produção já foram contabilizados como 

sendo produção de outra unidade. Dessa forma, a contribuição de cada unidade para o PIB 

é de: 

 

Valor adicionado (ou valor agregado) = valor do que se produziu – valor do que 

se consumiu (Feijó, 2008 p.21). 

 

Outra forma de medir o PIB é através da soma da remuneração dos fatores de 

produção de todas as unidades produtivas da economia, o capital e o trabalho (FEIJÓ, 2008, 

p.22). 

 

Em resumo, em contas nacionais, o acompanhamento do fluxo de 
produção, geração da renda e de despesa num período de tempo, permite 
que se calcule o Valor Adicionado Bruto ou Produto Bruto de uma 
economia a preços de mercado, por três óticas: do produto, da renda e da 
despesa. (FEIJÓ, 2008, p.22) 

 

 

2.1.1.2 O PIB sob a ótica da renda 

 

 

Para este estudo da distribuição funcional da renda, os dados utilizados fazem 

parte da TRU que, dentre outros, traz os dados do PIB sob a ótica da renda por setor de 

atividade, e que como visto anteriormente é obtido através da soma da remuneração do 

capital e do trabalho.  

 

O PIB é lançado como um recurso, cujo uso resulta no pagamento das 
remunerações aos residentes e não-residentes e dos impostos sobre a 
produção e importação (sobre produtos e a atividade), líquido de 
subsídios. O Excedente Operacional Bruto é obtido por diferença. Essa 
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conta discrimina ainda o rendimento de autônomos do total do Excedente 
Operacional Bruto. (FEIJÓ, 2008, p.74) 

 

A identidade para essa conta (sem a abertura do rendimento misto) é a seguinte:  

 

PIB – [(W+ Wnr)+ (Im-Sb)] = EOB 

Onde, 

W = Remunerações, inclusive encargos sociais e contribuições parafiscais 

pagos a residentes3, 

Wnr = Remunerações, inclusive encargos sociais e contribuições parafiscais 

pagos e não residentes, 

(W+ Wnr) = Total da remuneração dos empregados, inclusive encargos sociais 

e contribuições parafiscais pagas no país, 

Im = Impostos sobre a produção e a Importação, que incluem os impostos sobre 

produtos (Ip) e os outros impostos ligados à produção (impostos sobre a folha de 

pagamento e demais impostos e taxas incidentes sobre a atividade produtiva) 

Sb = Subsídios à produção 

EOB = Excedente Operacional Bruto 

 

O Rendimento Misto é apresentado em conjunto ou separado do EOB, e é 

definido como sendo:  

 

(...) os ganhos recebidos pelos proprietários de empresas não constituídas 
em sociedade, pertencentes às famílias, sejam eles trabalhadores por conta 
própria (autônomos) ou empregados informais. 
A denominação “misto” é devida à natureza do ganho do trabalhador que 
não pode ser especificada como rendimento do trabalho ou do capital. 
(FEIJÓ, 2008, p.75) 

 

Há também a participação do Estado no Valor Adicionado, que é a apropriação 

feita através dos tributos, porém, assumiremos a premissa de que esses recursos acabam 

retornando à sociedade de diversas formas, como por exemplo, serviços públicos 

                                                   
3  O IBGE define como unidade residente “Unidade que mantém o centro de interesse econômico no 
território econômico, realizando, sem caráter temporário, atividades econômicas nesse território” FEIJÓ, 2008 
p.75 
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(educação, transporte, saúde, etc), e subsídios às empresas, beneficiando tanto capitalistas 

como trabalhadores. E como o objetivo deste trabalho é analisar a repartição da renda entre 

capital e trabalho, não consideraremos essa parcela da renda na nossa análise, dessa forma, 

utilizaremos as variáveis:  

• Salários4 (remuneração total descontado as contribuições previdenciárias) 

como a participação na renda dos trabalhadores, e que é definido pelo IBGE da seguinte 

forma:  

Correspondem ao valor dos salários e ordenados recebidos em 
contrapartida pelo trabalho, quer em moeda ou em espécie. Os salários são 
contabilizados brutos, isto é, antes de qualquer dedução para previdência 
social a cargo dos assalariados ou recolhimento de imposto de renda. Os 
salários e ordenados incluem importâncias pagas no período a título de 
salários, remuneração de férias, honorários, comissões sobre vendas, 
ajudas de custo, gratificações, participações nos lucros, retiradas de sócios 
e proprietários dentro dos limites fixados pelas autoridades fiscais e 
auxílio-alimentação, nos casos em que foi possível distingui-lo no 
conjunto de despesas das empresas. (IBGE, 2007, p.05) 

 
• Excedente Operacional Bruto (EOB), que é a parcela da renda que não foi 

apropriada pelos trabalhadores e nem pelo Setor Público, como sendo a aproximação da 

renda apropriada pelos capitalistas e o Rendimento Misto, onde não se identifica separação 

entre capital e trabalho, porém os dados desse tipo de rendimento só serão apresentados em 

setores nos quais a sua participação for relevante. 

 

 

2.2 - Análise dos dados da distribuição funcional de renda 1995-2007 

 

 

Esta seção apresentará os dados obtidos na TRU do Sistema de Contas 

Nacionais, de toda economia brasileira, em relação a alguns setores selecionados. A análise 

é iniciada com a apresentação da metodologia que utilizaremos. Em seguida será feita a 

apresentação dos resultados encontrados para toda economia brasileira e, 

posteriormente,para observar a participação da Administração Pública, esta é apresentada 

                                                   
4  Mais informações sobre a metodologia de mensuração e conceitos, referente aos rendimentos do 
trabalho estão na Nota Metodológica número 7 disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/pdf/07_rendimento.pdf 
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com mais detalhes. Logo após, algumas características setoriais serão apresentadas com as 

informações dos setores mais relevantes. 

 

 

2.2.1 - Metodologia de análise dos dados 

 

 

A metodologia de análise dos dados sobre a DFR consistirá na utilização dos 

dados brutos das Contas Nacionais – Referência 2000, dos anos de 1995 à 2007 da seguinte 

forma: 

 

1) Análise dos dados de toda economia: 

 

• Divisão dos montantes totais de Salários, EOB e Rendimento Misto, pelo 

Valor Adicionado para determinar a participação de cada um na renda. 

• Atualização dos valores correntes em R$ pelo IGP-DI da FGV a preços de 

janeiro de 2010, apresentando os valores deflacionados e fazendo a comparação da 

evolução real dos montantes analisados também da diferença entre EOB e salários. 

• Apresentação das variações anuais dos Salários, VA e EOB, e do 

acumulado de todo período. 

 

2) Análise dos dados setoriais: 

 

• Utilização dos dados do SCN desagregados por 42 setores de atividade 

econômica. 

• Os mesmos procedimentos aplicados no item anterior serão realizados para 

todos os setores. 

• Apresentação das variações totais do VA, salários e EOB por setor de 

atividade, e também aqueles com maior participação na economia em 1995 e 2007. Assim 

serão identificados os setores com maiores variações e maior participação na economia. 
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Os setores: Aluguel de Imóveis, Comércio, Instituições Financeiras, Serviços 

Industriais de Utilidade Pública (SIUP), Comunicação, Extração de Petróleo e Gás, 

Administração Pública, Serviços Prestados às Empresas e Serviços Prestados às Famílias, 

tiveram destaque na análise dos dados setoriais por terem grande participação na economia 

ou por terem apresentado grandes variações em termos reais. Neste capítulo serão 

apresentados os dados desses setores com maior relevância. Dobb (1977) distingue uma 

variação absoluta dos salários de uma variação relativa percentual ao total da produção da 

seguinte forma: 

 

(...) da quota dos salários relativa ou proporcional ao total; e pode suceder 
que aumentam o montante global dos salários do país e as remunerações 
per capita mas, como a renda nacional, em seu todo, aumenta mais 
depressa ainda, a quota relativa dos salários no total diminui. (DOBB, 
1977, p.29) 

 

O inverso também pode ocorrer, por isso apresentaremos os dados da DFR 

dessa forma, para poder avaliar as causas das variações encontradas através da evolução 

real dos montantes. 

 

3) Análise dos dados sem a Administração Pública 

 

• Subtrair os montantes de VA, Salários e EOB da Administração Pública 

do total da economia, para tentar observar como seria a DFR sem o Setor Público. 

• Fazer a análise dos dados gerais sem a Administração Pública e comparar 

com os resultados obtidos anteriormente, em relação ao papel da Administração Pública 

nos Salários, EOB e VA. 

 

 

2.2.2 - Análise dos dados agregados 

 

 

A evolução da distribuição funcional da renda, no Brasil, pode ser dividida em 

dois períodos com comportamentos distintos:  
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1) De 1995 a 2004, quando se observa um crescimento praticamente 

ininterrupto da participação do EOB na renda, passando de 35,75% para 41,45%, em 

contrapartida a participação dos salários cai continuamente, saindo de 40,33% para 35,85%. 

Dessa forma, o EOB aumenta sua participação em 5,7 pontos percentuais (pp) e os salários 

perderam 4,48 pp.  

2) O segundo período inicia-se em 2005 e vai até 2007 (último dado disponível 

até então), esse período é caracterizado pela inversão da tendência do período. Dessa forma, 

a participação dos salários tem uma recuperação na sua participação na Renda Nacional, 

saindo de 35,85%, menor participação no período, para 38,04% no ano de 2007, melhor 

patamar desde 1997, e um aumento de 2,19 p.p.. O EOB tem sua participação reduzida de 

41,45% para 39,99%, 1,46 p.p., em 2007. Mesmo assim é a quarta maior participação em 

todo período, perdendo apenas para os três anos imediatamente anteriores. 

 

 

Gráfico 2.1 
Evolução da participação percentual dos salários e EOB no valor adicionado 

Brasil 1995-2007 
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O comportamento da massa de salários e do EOB, apresentados pelo SCN em 

Reais (R$), deflacionados pelo IGP-DI a preços de jan/10, podem ser divididos em 3 

períodos:  

1) O primeiro período vai de 1995 a 1998, no qual os salários e EOB crescem, 

porém o EOB cresce num ritmo maior que os salários (exceto em 1998) -  sendo a causa do 

aumento da participação do EOB vista no gráfico anterior. No ano de 1997, o EOB passa a 

superar os salários, totalizando R$ 887,3 bilhões (crescimento de 10,3% no ano), contra R$ 

852,9 bilhões dos salários (crescimento de 0,3% no ano). Em 1998 ambos crescem, porém, 

a diferença entre salários e EOB que era de R$-34,37 bilhões cai para R$-19,06 bilhões.  

2) De 1999 a 2002, tanto os salários, como o EOB, oscilam negativamente, com 

leve recuperação no ano 2000, porém a diferença salta de R$-35,98 bilhões para R$-75,69 

bilhões em 2002, apontado uma queda dos salários superior a do EOB, com destaque para 

os anos de 1999 (-12,1%) e 2002 (-13,2%).  

3) De 2003 em diante inicia-se um período de crescimento constante do EOB e 

dos salários, porém até 2004 os salários crescem em ritmo inferior ao EOB e a diferença 

aumenta, alcançando R$-113,81 bilhões. Já a partir de 2005 o crescimento dos salários é 

maior que do EOB e a diferença vai diminuindo até R$-48,10 bilhões em 2007. Ao todo 

essa diferença é reduzida em R$ 65 bilhões de 2004 a 2007, devido a um crescimento mais 

robusto da massa de salários.  
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Gráfico 2.2 
Evolução real do EOB, salários e diferença 

Brasil 1995-2007 
 (em R$ bilhões de jan/10) 
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Gráfico 2.3 
Variação percentual anual dos salários e EOB 

Brasil 1996-2007 
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Acumulado em todo período o EOB cresceu, em termos reais, 38,12%, os 

Salários apenas 16,44% e o Valor Adicionado 23,46%. Assim, os dados apontam que a 

redução da participação dos Salários se deve ao fato deste apresentar crescimento bem 

inferior ao do EOB e do VA. Outro fato que ajuda a compreender a redução da participação 

dos salários é também a sua variação percentual anual, que na maioria dos anos têm tido 

uma variação mais modesta que o EOB em anos de crescimento (1996, 1997, 2003 e 2004), 

e quedas mais acentuadas em anos de diminuição real dos montantes (notadamente 1999 e 

2002). Porém, a partir de 2005 um novo padrão pode ser observado, no qual os salários 

crescem em percentuais superiores ao do EOB.  

Outra comparação que ajuda a entender esse movimento pode ser vista no 

gráfico a seguir, que mostra a variação real acumulada do EOB e dos salários. Nele é 

possível notar que nos anos que o acumulado do EOB cresce, os salários também crescem; 

já nos anos em que o acumulado do EOB se retrai, o acumulado dos salários se reduzem 

mais ainda, garantindo que, mesmo com queda real do montante, os capitalistas conseguem 
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manter a sua participação na renda praticamente intacta ou até com um pequeno 

crescimento, sendo que, na maioria do período o acumulado de salários foi negativo em 

relação ao início do período, e por sua vez o EOB nunca apresentou variação acumulada 

negativa. Dos anos analisados, os destaques ficam para o ano1999, onde ambas as variações 

acumuladas sofreram forte retração – devido à grande queda real neste ano visto 

anteriormente - , e o ano 2002, onde, tanto a variação acumulada do EOB (4,9%), quanto a 

dos salários (-16,4%) são as piores de todo período. Nos anos que seguiram, o EOB 

apresentou uma rápida evolução (de 2003 a 2005), porém, os salários só começam a se 

recuperar de forma mais consistente de 2002 para 2003 e a partir de 2005, quando o 

acumulado no período retornou a ter um valor positivo pela primeira vez desde 1998. A 

partir de 2006, os acumulados cresceram num ritmo mais acelerado e alcançaram o maior 

patamar de todo período. 

 

 

Gráfico 2.4 
Variação acumulada do EOB e salários 

Brasil 1995-2007 
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2.2.3 - A Distribuição Funcional da Renda por Setor de Atividade Econômica 

 

 

O SCN apresenta as informações também desagregadas em 42 setores de 

atividade econômica, dessa forma, após aplicar a metodologia apresentada anteriormente 

aos dados dos setores, buscaremos identificar aqueles com maior participação e variação 

real acumulada do EOB, Salários e VA, as mais significativas mudanças na distribuição, e 

também, os que apresentaram maiores e menores variações percentuais. Esta parte tem 

início apresentando esses setores com maiores participações na economia em 1995 e 2007. 

Em seguida, as maiores e menores variações serão apresentadas. Posteriormente, os setores 

com maior participação e/ou variação terão seus dados apresentados neste capitulo.  

O objetivo deste tipo de análise é identificar como se comportou a DFR nos 

principais setores da economia, seja por ter uma grande participação na economia ou por 

sua grande evolução no período. Visto que as fontes de dados, principalmente aquelas 

relativas a salários e lucros das empresas, são escassas (essencialmente se tratando de 

negociações entre patrões e empregados, que em muitos setores são pulverizadas em várias 

negociações regionais, estaduais e municipais, estabelecendo remunerações distintas ao 

redor do país), uma abordagem mais aprofundada sobre o tema seria impraticável em uma 

dissertação, por isso nossa análise possui certas limitações em relação a apontar as causas 

das mudanças da DFR que serão observadas setorialmente. 

 

 

2.2.3.1 - Valor Adicionado Bruto 

 

 

Em 1995, os setores que tinham a maior participação no Valor Adicionado da 

economia eram: Administração Pública (15,59%), em segundo lugar o Comércio com 

11,71%, em terceiro lugar as Instituições Financeiras, com 9,03%, em quarto lugar Aluguel 

de Imóveis , com 8,94%, e em quinto lugar os Serviços Prestados às Famílias, com 8,16%. 

Em 2007, a Administração Pública continua com a maior participação percentual no Valor 
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Adicionado com 15,46%, uma pequena queda em relação a 1995, em segundo lugar está o 

Comércio, com participação de 12,12%, em terceiro lugar o Aluguel de Imóveis com 8,5%, 

em seguida os Serviços Prestados as Famílias, com 8,37%, e em quinto lugar as Instituições 

Financeiras com 7,68%. Os cinco setores com maiores participações no Valor Adicionado 

são os mesmos em 1995 e em 2007, a única mudança que há é na colocação das Instituições 

Financeiras que saem do terceiro lugar para o quinto em 2007, e o Aluguel de Imóveis e 

Serviços Prestados as Famílias, que passam para a terceira e quarta colocação 

respectivamente no ano de 2007. Um destaque a ser feito é sobre o setor de Comunicação 

que, em 1995, participava apenas de 0,70% do Valor Adicionado e em 2007 alcançou 

participação de 3,83%. O gráfico abaixo mostra os setores com maior participação nos anos 

1995 e 2007. 

 

 

Gráfico 2.5 
Setores com mais participação no valor adicionado 

Brasil 1995 e 2007 
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Em termos percentuais o setor que teve o maior crescimento real do Valor 

Adicionado é o de Extração de petróleo e gás com 1033,31%, seguido pelos setores de 
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Comunicações, Elementos químicos, com 571,54% e 179,73% respectivamente. Há 

também setores que tiveram queda real do Valor adicionado, treze ao todo, dentre esses, os 

que tiveram as maiores quedas foram: Fabricação de óleos vegetais e Vestuário, com -

79,84% e 30,94%. Os setores com as maiores variações percentuais, positivas e negativas, 

podem ser vistos na Tabela 2.1 abaixo. 

 

 

Tabela 2.1 
Variações percentuais reais do valor adicionado por setor de atividade 

Brasil 1995-2007 
 

Setor de atividade Variação % 
Extração de petróleo e gás 1.033,31% 
Comunicação 571,54% 
Elementos químicos 179,73% 
Beneficiamento de produtos vegetais 124,55% 
Indústria de açúcar 110,49% 
Siderurgia 98,06% 
Máquinas e tratores 74,90% 
SIUP 69,52% 
Borracha 56,25% 
Outros veículos e peças 51,55% 
Metalurgia não ferrosos 50,97% 
Outros metalúrgicos 40,07% 
Transportes 33,84% 
Extrativa Mineral 29,51% 
Abate de animais 29,14% 
Farmacêutico e perfumaria -2,04% 
Automóveis, caminhões e ônibus -4,88% 
Minerais não metálicos -6,05% 
Equipamentos eletrônicos -11,82% 
Outros produtos alimentares -16,25% 
Madeira e Mobiliário -18,19% 
Indústria de laticínios -22,69% 
Indústria do café -23,31% 
Têxtil -28,69% 
Vestuário -30,94% 
Fabricação de óleos vegetais -79,84% 
Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais - Referência 2000  
Elaboração Própria  
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2.2.3.2 - Salários 

 

 

A análise dos dados do SCN sobre os salários mostra que, setorialmente, a 

maior variação positiva da participação nos salários foi da Administração Pública, que 

ampliou sua participação de 24,48% para 27,66%, seguido pelo Comércio (de 9,76% para 

11,07%). As maiores quedas foram nas Instituições Financeiras, 7,71% para 5,81% seguido 

pelos Serviços Prestados às Empresas, de 7,12% para 6,07% e Serviços Privados não 

Mercantis, de 5,49% para 4,68%. 

 

 

Gráfico 2.6 
Setores com maior participação nos salários 

Brasil 1995 e 2007 
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Em todo período analisado, trinta setores tiveram variações real positiva nos 

salários e apenas doze apresentaram queda, a tabela 2.2 mostra as maiores positivas e 

negativas. Os setores que merecem destaque são: Beneficiamento de Vegetais, com 
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209,90%, Indústria do Açúcar, crescimento de 182,47%, Extração de Petróleo e Gás, com 

crescimento de 137,24%, Comunicação, com 112,47%. As maiores quedas nos salários 

foram observadas nos setores, Indústrias Diversas, Outros Produtos Alimentares e Serviços 

Industriais de Utilidade Pública (SIUP) com reduções de 31,96%, 23,65% e 21,50%, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 2.2 
Variações percentuais reais nos salários, por setor de atividade 

Brasil, 1995-2007 

Setor de atividade Variação % 

Beneficiamento de prod. Vegetais 209,80% 
Indústria de açúcar 182,47% 
Extração de petróleo e gás 137,24% 
Comunicação 112,47% 
Elementos químicos 81,56% 
Outros veículos e peças 70,61% 
Aluguel de imóveis 50,27% 
Abate de animais 45,16% 
Vestuário 40,98% 
Máquinas e tratores 33,14% 
Comércio 31,98% 
Administração pública 31,55% 
Fabricação de calçados 27,82% 
Automóveis, caminhões e ônibus 25,39% 
Borracha 22,11% 
Metalurgia não ferrosos -8,21% 
Indústria de laticínios -11,26% 
Madeira e Mobiliário -13,47% 
Têxtil -13,87% 
SIUP -21,50% 
Outros produtos alimentares -23,65% 
Indústrias diversas -31,96% 
Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais - Referência 2000 

Elaboração Própria  
 

O fato de a maioria dos setores terem tido aumento real no total de salário pode 

levar a falsa conclusão de que os trabalhadores desses setores tiveram aumento de seu 

poder de compra, mas, quando dividimos o total de salário pelo número de ocupações 

estima-se o salário per capita (ou médio) setorial. Essa informação mostra que na verdade, a 

maioria dos setores teve queda no salário per capita (32 setores ao todo), sendo que 14 
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tiveram queda superior a 20%, as maiores quedas foram nos setores de Comunicação, com -

68,31%, Indústrias Diversas, com -47,68%, e Beneficiamento de Produtos Vegetais, com 

queda de 42,23%. Apenas 10 setores apresentaram alta no salário real médio, as maiores 

altas foram nos setores de Elementos Químicos com crescimento de 45,12%, seguido pelo 

setor de Aluguel de Imóveis com aumento de 36% e Indústria de Açúcar, com 24,6%. A 

tabela 2.3 mostra a variação percentual do salário médio por setor. 

 

 

Tabela 2.3 
Variações percentuais reais no salário per capita, por setor de atividade 

Brasil, 1995-2007 

Setor de atividade Variação % 
Elementos químicos 45,12% 
Aluguel de imóveis 36,00% 
Indústria de açúcar 24,60% 
Extrativa Mineral 19,38% 
Vestuário 15,82% 
Refino de petróleo 12,03% 
Administração pública -9,81% 
Instituições financeiras -11,49% 
Siderurgia -12,23% 
Outros produtos alimentares -12,84% 
Abate de animais -15,03% 
Minerais não metálicos -15,41% 
Equipamentos eletrônicos -17,13% 
Têxtil -18,06% 
Serv. Prestados as famílias -19,20% 
Máquinas e tratores -20,06% 
Madeira e Mobiliário -22,67% 
Transportes -22,79% 
Construção civil -24,32% 
Serviços privados não mercantis -26,40% 
SIUP -26,90% 
Indústria de laticínios -26,93% 
Fabricação de plástico -31,48% 
Serv. Prestados as empresas -32,00% 
Metalurgia não ferrosos -32,08% 
Outros metalúrgicos -34,87% 
Beneficiamento de prod. Vegetais -42,23% 
Indústrias diversas -47,68% 
Comunicação -68,31% 
Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais - Referência 2000 

Elaboração Própria  
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2.2.3.3 - Excedente Operacional Bruto 

 

 

Os dados do SCN mostram que os três setores com maior participação no EOB 

em 1995, Aluguel de Imóveis, Instituições Financeiras e Comércio, continuaram tendo a 

maior participação em 2007, porém, tiveram suas participações reduzidas para 20,23%, 

11,72% e 10,68% respectivamente. Mais dois setores merecem destaque em nossa análise, 

são eles: Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP), que passou de 3,73% para 

7,02% e Comunicação, cresceu de 0,04% para 4,92%. O gráfico 2.7 a seguir mostra os 

setores com maior participação no EOB. 

 

 

Gráfico 2.7 
Setores com maior participação no EOB 

Brasil 1995 e 2007 
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Dos 42 setores analisados, 25 deles apresentaram aumento no Excedente 

Operacional Bruto. O setor de Comunicação teve o maior crescimento do EOB, 

15.303,85%, seguido pelo setor de Extração de Petróleo e Gás, com 14.311,97%, em 

seguida vem o setor de Elementos Químicos com 303,43%. Do total de 17 setores que 

tiveram queda no EOB os que apresentaram as maiores quedas foram: Fabricação de Óleos 

Vegetais, com -108,98%, Automóveis, Caminhões e Ônibus, com -104,78% e 

Vestuário,79,8%. Na tabela 2.4 podem ser vistos os setores com as maiores variações 

positivas e negativas do EOB. 

Tabela 2.4 
Variações percentuais reais no EOB, por setor de atividade 

Brasil, 1995-2007 
Setor de atividade Variação % 
Comunicação 15.303,85% 
Extração de petróleo e gás 14.311,97% 
Elementos químicos 303,43% 
Serv. Prestados as empresas 280,77% 
Indústrias diversas 249,00% 
Siderurgia 218,54% 
Máquinas e tratores 160,27% 
SIUP 159,79% 
Borracha 120,24% 
Outros metalúrgicos 105,17% 
Metalurgia não ferrosos 102,72% 
Transportes 81,85% 
Serv. Prestados as famílias 45,39% 
Construção civil 43,82% 
Beneficiamento de prod. Vegetais 40,67% 
Papel e gráfica 36,35% 
Indústria de açúcar 34,89% 
Instituições financeiras 30,90% 
Minerais não metálicos -27,32% 
Equipamentos eletrônicos -28,08% 
Madeira e Mobiliário -32,07% 
Fabricação de plástico -39,54% 
Serviços privados não mercantis -39,67% 
Têxtil -39,95% 
Indústria de laticínios -45,21% 
Fabricação de calçados -49,37% 
Indústria do café -66,12% 
Vestuário -79,80% 
Automóveis, caminhões e ônibus -104,78% 
Fabricação de óleos vegetais -108,98% 
Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais - Referência 2000  
Elaboração Própria  
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2.2.4 - Distribuição Funcional da Renda em setores selecionados 

 

 

Nas seções anteriores observamos as maiores variações e participações no 

EOB, salários no V.A., sendo que alguns setores merecem destaque para uma análise mais 

detalhada, seja devido a sua participação no total da economia, ou ainda, pela variação 

percentual no período. No EOB as maiores participações são dos setores de Aluguel, 

Comércio, Instituições Financeiras e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP), e 

tendo as maiores variações percentuais, Comunicações e Extração de Petróleo e Gás. Em 

relação aos Salários, além da Administração Pública e do Comércio, têm destaque os 

setores de Serviços Prestados às Famílias e Serviços Prestados às Empresas.  

Esta seção tem como objetivo observar a evolução da Distribuição Funcional da 

Renda nos setores de maior destaque e não possui informações suficientes para elencar 

hipóteses acerca dos motivos que levaram à mudanças setoriais, que serão vistas nesta 

seção. 

 

 

2.2.4.1 - Aluguel de Imóveis 

 

 

O setor de Aluguel de Imóveis5 tem destaque em nossa análise por ser no ano 

de 2007 a terceira maior participação no Valor Adicionado (8,50%) e a primeira no EOB 

(20,23%). O gráfico 2.8 a seguir mostra a evolução de 1995 a 2007 da participação do setor 

de Aluguel de Imóveis no Valor Adicionado, EOB e Salários. 

 

 

 

 

                                                   
5  Devido a sua importância, a atividade de aluguel de imóveis mereceu destaque do IBGE e tem a sua 
metodologia de coleta e contabilização dos dados disponíveis em nota metodológica disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/pdf/18_aluguel.pdf 
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Gráfico 2.8 

Participação percentual do setor de aluguel de imóveis no VA, salários e EOB 
Brasil 1995-2007 
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Essa participação relativamente inferior dos Salários desse setor no total de 

salários provavelmente está relacionada ao fato desta atividade ter como característica 

pouco trabalho e, conseqüentemente, poucos trabalhadores. Dessa forma, praticamente todo 

Valor Adicionado se torna EOB, sendo essa então uma atividade fortemente concentradora 

de renda. No gráfico 2.9, a seguir, pode ser observada a participação do EOB e Salários no 

Valor Adicionado do setor e a evolução do Valor Adicionado e do EOB que, além de 

seguirem a mesma tendência, tem valores muito próximos, o que justifica a baixa 

participação dos salários e seu montante inexpressivo para nossa análise. 
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Gráfico 2.9 
Participação percentual dos salários e EOB no VA do setor de aluguel de imóveis 

   Brasil 1995-2007 
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Após apresentar crescimento real até o ano de 1998, o VA e EOB desta 

atividade apresentaram queda praticamente constante de 1999 a 2004. Essa queda no valor 

real da atividade é a principal causa da queda da participação do aluguel no total da 

economia e, mesmo com a recuperação em termos reais de 2005 a 2007, observamos 

anteriormente que nestes anos a participação do setor continuou em queda, o que pode ser 

atribuído a um crescimento mais expressivo de outras atividades. No gráfico a seguir pode 

ser visualizada a evolução real dos montantes de VA, Salários e EOB. 
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Gráfico 2.10 
Valor adicionado, salários e EOB real do setor de aluguel de imóveis 

Brasil 1995-2007  
em R$ milhões 
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2.2.4.2 - Comércio 

 

 

O setor de Comércio possuía uma participação, no ano de 2007, de 12,1% no 

Valor Adicionado da economia brasileira. Essa participação é um pouco superior à 

verificada no período inicial de nossa análise (11,7%), porém, na maioria dos anos 

analisados o setor havia perdido sua participação percentual, chegando ao menor valor no 

ano de 1998 (9,9%), tendo uma pequena recuperação nos anos seguintes, ganhando mais 

fôlego a partir de 2004. Outra característica desse setor é a sua alta participação no 

Rendimento Misto (20,7%) no ano de 2007, muito provavelmente devido ao fato dessa 

atividade ser altamente pulverizada, com numerosas e pequenas unidades, onde os 

rendimentos do trabalho e capital facilmente se confundem. 
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A participação dos salários do Comércio apresentou ligeira queda ano final dos 

anos 90, iniciando uma lenta recuperação nos anos seguintes e ligeira aceleração nos anos 

seguintes, alcançando no ano de 2007 uma participação de 11,1%. A participação do EOB é 

inferior a dos outros indicadores, atingindo o menor valor em 2002 (6,5%), a partir daí essa 

participação aumenta quase constantemente e alcança no ano de 2007 10,7% do EOB total. 

Em termos gerais observa-se relativamente pouca mudança na participação do comércio 

nas variáveis analisadas. 

 

 

Gráfico 2.11 
Participação percentual do setor de comercio no VA, salários, EOB e rendimento misto 

Brasil 1995-2007 
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Apesar da pouca alteração no patamar de participação do Comércio, essa 

atividade registrou crescimento real (deflacionado pelo IGP-DI a preços de jan/10) em 

quase todos os indicadores. O Valor Adicionado cresceu 27,84%, os Salários 31,98%, o 

EOB 27,86%. Porém. o Rendimento Misto teve queda real de 11,55%. Esses valores, com 

exceção dos salários, são muito próximos à variação total da economia brasileira. 
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Em todo período, o setor de Comércio teve um crescimento como visto no 

gráfico anterior, mas esses ganhos iniciaram-se a partir do ano de 2002, pois até então todas 

variáveis analisadas apresentaram queda em valores reais. 

 

 

Gráfico 2.12 
Valor adicionado, salários e EOB real do setor de aluguel de imóveis 

Brasil 1995-2007  
em R$ milhões 
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Apesar de relativas variações ao longo do período, somente o Rendimento 

Misto apresentou uma significativa mudança na participação no Valor Adicionado do setor, 

em 1995 era de 26,0% e em 2007 caiu para 18,0%. Os salários começaram o período com 

participação de 33,6%, chegando a 2007  com um pequeno aumento  de 34,7%, já o EOB 

teve em 2007 a mesma participação do VA do setor verificada em 1995, 35,2%. (Gráfico 

2.13 a seguir) 
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     Gráfico 2.13 
Participação percentual dos salários, EOB e rendimento misto no VA do setor de comércio 
 Brasil 1995-2007  

26,8%

30,9%

26,4%

35,7%

34,7%34,6%

32,7%

34,4%

36,0%

33,9%
33,2%

34,2%

37,1%

36,2%

36,6%

33,6%

26,0%

28,6% 28,3% 28,1%

27,3%
26,0%

25,4%
24,4%

19,3%

20,0%20,0%

18,1% 18,0%

35,2%

30,3%

30,2%

35,2%

33,8%

36,4%

34,9%34,7%

28,2% 28,2%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais-Referência 2000
Elaboração Própria

Salários Rendimento misto EOB
 

 

O setor do Comércio tem uma importante participação na economia brasileira, 

porém, a variação dos Salários e EOB é relativamente pequena para produzir qualquer 

alteração mais significativa na distribuição funcional da renda na economia brasileira. 

Devido à grande dispersão das unidades de comércio, e também a uma estrutura de 

negociação coletiva pulverizada, uma análise mais aprofundada das causas das oscilações 

na DFR, se torna uma tarefa pouco exeqüível devido à falta de informações mais 

consolidadas. 
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2.2.4.3 - Instituições Financeiras 

 

 

A participação percentual das Instituições Financeiras na economia brasileira 

oscilou consideravelmente ao longo do período analisado, a participação do setor no Valor 

Adicionado total em 1995 estava em 9%, a partir de então o setor perde participação até o 

ano 2000, quando atingiu o patamar de 6%, nos anos seguintes há recuperação para 7,5%, 

recuando novamente para 5,8%, e por fim, um novo aumento para 7,7% em 2007. O EOB 

apresenta uma oscilação maior ainda, em 1995 sua participação era 13,3%, em 2000 apenas 

5,8%, em 2002 há uma retomada para o patamar de 10,4%, em 2004 há um novo recuo para 

6,9% voltando a subir para 11,7%. 

Apenas a participação dos Salários apresentou pouca oscilação, em 1995 era de 

7,7%, passa por pequenas variações positivas e negativas até 1999, e a partir daí cai 

constantemente até 5,8% em 2007. 

Gráfico 2.14 
Participação percentual das instituições financeiras no VA, salários e EOB 

Brasil 1995-2007 
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Em reais, os valores totais, notadamente, conforme mostra o gráfico 2.15, o 

Valor Adicionado e o EOB têm oscilações muito semelhantes em todo período, e o EOB 

acompanha o Valor Adicionado, tanto de alta, observada principalmente nos anos recentes, 

quanto de queda (de 1995 a 2000). 

Observando o período de 2001 a 2003, apesar do Valor Adicionado se manter 

praticamente estável,o EOB cresceu nesse período. Os salários apresentam pouca oscilação 

em termos reais, mantendo-se no mesmo patamar real com pequenas quedas ao longo do 

período com uma breve recuperação a partir de 2004, mas esse crescimento é bem inferior 

ao aumento do Valor Adicionado e do EOB. 

No acumulado de todo período o Valor Adicionado real cresceu 13,2%; os 

salários, além de perderem participação, também foram reduzidos na massa de salários e 

caíram 5,3%, já o EOB cresceu 30,9% em termos reais.  

 

 

Gráfico 2.15 
Valor adicionado, salários e EOB real das instituições financeiras 

Brasil 1995-2007  
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A DFR nas Instituições Financeiras é consideravelmente desigual e essa 

desigualdade foi ampliada no período. Em 1995, a participação dos salários era de 34,4%; 

até o ano de 2001 há uma recuperação da participação dos salários para 45,9%, porém, a 

partir daí há um queda praticamente constante, somente interrompida em 2004 para, no ano 
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de 2007, a participação dos salários atingir o percentual de 28,8% -  o menor de todo 

período analisado. 

Com a participação do EOB ocorre um movimento inverso. Em 1995, a 

participação era de 52,8%, sendo reduzida para 38,1%; nos anos seguintes esta participação 

sobe, até alcançar o índice de 61% em 2007. 

 

 

Gráfico 2.16 
Participação percentual dos salários e EOB no VA das instituições financeiras 

Brasil 1995-2007 
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As Instituições Financeiras detinham, no ano de 2007, cerca de 8% de todo 

Valor Adicionado da economia brasileira e 11,7% de todo EOB. Apesar de serem um 

pouco inferiores ao verificado no ano de 1995, o Valor Adicionado mas, principalmente o 

EOB (com crescimento de mais de 30%), apresentaram crescimento real no período. Isso 

demonstra que a redução de participação desse setor se deve ao maior crescimento de 

outras atividades do que redução real do VA e EOB.  

Já os salários, com queda real de 5,3% também tiveram redução na sua 

participação na economia e no VA do setor. A partir de 2000 uma nova fase se inicia, com 

forte crescimento da participação do EOB. Com exceção de 2004, os salários perdem 

participação e também são reduzidos em R$, porém, a partir de 2004 começam a crescer 
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pelos 3 anos seguintes - primeira vez em todo período. Mesmo assim, devido ao 

crescimento mais expressivo do EOB, os salários perdem participação na renda do setor. 

Esse setor passou por algumas transformações importantes ao longo do período 

de análise e, por isso, necessita de uma análise mais aprofundada para tentar mensurar seus 

impactos na DFR. A principal delas foi uma longa reestruturação da propriedade das 

empresas, principalmente em relação ao processo de privatização dos bancos públicos 

estaduais, que detinham uma parcela significativa do mercado bancário. Estes, por serem 

empresas públicas, tinham uma atuação no mercado menos voltada ao lucro, como também, 

estabeleciam relações de trabalho e níveis salariais distintos do setor privado. Parte desse 

processo colaborou para o processo de concentração do setor, ou seja, com poucas 

empresas, a maioria agora privadas, detendo maior participação no mercado. Essas 

transformações podem ter sido as responsáveis pela maior participação dos capitalistas na 

renda do setor, em detrimento da renda dos trabalhadores. 

 

 

2.2.4.4 - Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) 

 

 

O setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) é composto pelos 

serviços de energia elétrica, gás encanado, água e esgoto. Em 2007, este era responsável 

por 3,6% do Valor Adicionado da economia brasileira, mas em 1995 era de 2,6%, ao longo 

período a participação avança praticamente todos aos anos até 2004. Mudanças 

significativas nesse setor podem ser observadas na participação do EOB do SIUP no 

Excedente total que passa de 3,7% para 7% em 2007. Os Salários do setor perderam 

participação percentual no total de Salários, com 2,3% em 1995 para 1,6% em 2007. A 

evolução da participação do setor na economia pode ser vista no gráfico a seguir 
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Gráfico 2.17 
Participação percentual dos SIUP no VA, salários e EOB 

Brasil 1995-2007 
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Esse grande aumento da participação no EOB pode ser explicado por um 

considerável crescimento do EOB em termos reais no período, os dados do SCN 

deflacionados pelo IGP-DI mostram um crescimento de quase 160% de 1995 a 2007, bem 

superior ao crescimento do Valor Adicionado (69,5%). Já os salários caíram 21,5% no 

período. O aumento da desigualdade de renda dentro do setor de SIUP pode ser também 

visualizado na evolução dos valores deflacionados do Valor Adicionado, EOB e Salários. O 

gráfico 2.18 a seguir apresenta essas informações, sendo facilmente observado que o 

crescimento do VA é incorporado integralmente em EOB, uma vez que os salários tiveram 

queda em termos reais praticamente durante todo período analisado, tendo um pequeno 

crescimento nos anos de 2005 a 2007. 
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Gráfico 2.18 
Valor adicionado, salários e EOB real dos SIUP 
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O resultado do acréscimo expressivo do Valor Adicionado dos SIUP, do 

crescimento ainda maior do EOB, e por outro lado, da queda real nos salários é um 

aumento expressivo da concentração da renda desse setor. Em 1995 a participação do EOB 

era de 51,3%, após 2 anos de relativa estabilidade e até uma queda para 46,9% em 1997, 

em seguida o excedente atravessa uma fase de expansão de 1998 a 2000 onde alcança uma 

participação de 67,9%, após uma pequena queda para 63,2% em 2001, um novo ciclo de 

alta tem início em 2002 e em 2007 alcançou 78,6%, maior participação no período. Já os 

salários seguem caminho oposto, com queda constante da participação, saindo de um 

patamar de 35,7% em 1995 para 16,5% em 2007.  
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Gráfico 2.19 
Participação percentual dos salários e EOB no VA nos SIUP 

Brasil 1995-2007 
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Os Serviços Industriais de Utilidade Pública apresentaram forte concentração 

de renda no período, devido ao EOB ter crescimento real de 160% e os salários queda real 

de 21,5%. Com isso, a participação do EOB do setor no excedente total passa de 3,7% para 

7%. A participação dos Salários cai de 2,3% para 1,6%. A distribuição funcional da renda 

dos SIUP no ano de 2007 é de 78,6% da renda total na forma de EOB e apenas 16,5% 

Salários. Estes dados apontam que o setor também contribuiu para a ampliação da 

desigualdade. A maioria desses serviços, notadamente distribuição de energia elétrica e gás 

encanado, passou por processo de privatização das atividades ao longo dos anos 90. Com 

isso passou a ser um setor que, por ser propriedade do setor privado, tem uma orientação 

mais voltada a obtenção de lucro. Além desse fator, que nos ajuda a compreender o grande 

aumento da desigualdade da distribuição, há também a questão dos reajustes de tarifas 

desses serviços: em muitos casos tais reajustes têm sido superiores à inflação média 
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brasileira, o que ajuda a entender o considerável crescimento do VA do setor, que foi 

praticamente todo incorporado pelas empresas. 

 

 

2.2.4.5 - Comunicação 

 

 

O setor de Comunicação possuía baixas participações percentuais no Valor 

Adicionado, Salário e EOB na economia brasileira, no ano de 1995. O VA apenas 0,7%. A 

participação dos Salários um pouco maior com 1,5%. Já a participação do EOB era muito 

baixa, apenas 0,04%. Em 2007 o setor de comunicação avançou consideravelmente, o VA 

atingiu uma participação na economia de 3,8%, os Salários 2,8% e o EOB 4,9%. O gráfico 

2.20 mostra a evolução da participação do setor de Comunicação na economia. 

 

 

Gráfico 2.20 
Participação percentual do setor de comunicação no VA, salários e EOB 

Brasil 1995-2007 
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Esse aumento da participação do EOB do setor de comunicação pode ser 

explicado pelo aumento de 15.303,85% do valor real do EOB de 1995 até 2007. Esse é o 

maior crescimento real de EOB verificada no SCN e que foi vista anteriormente. O Valor 

Adicionado também apresentou um significativo crescimento de 571,54%. Os Salários 

também cresceram no período num patamar consideravelmente inferior ao verificada no 

VA e EOB, 112,47%. As variações percentuais e os valores em reais, podem ser vistos nos 

gráficos 2.21 e 2.22 a seguir. 

 

 

Gráfico 2.21 
Valor adicionado, salários e EOB real do setor de comunicação 

Brasil 1995-2007 
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Com o crescimento visto anteriormente é razoável esperar consideráveis 

mudanças na distribuição funcional da renda do setor, e é exatamente isso que foi 

verificado.  Em 1995 o Valor Adicionado do setor era dividido da seguinte forma: 87,5% 

na forma de Salários, apenas 2,2% EOB e o Rendimento Misto de 1,3%. Em 2004 

consolida-se uma nova distribuição funcional da renda no setor de Comunicação, com o 

EOB alcançando 74,4% e os Salários apenas 19,1%. A partir de 2005, mudanças6 no SCN 

                                                   
6  Mais detalhes podem ser vistos no IBGE 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2007/default_SCN.shtm 
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transformaram uma parcela do EOB em Rendimento Misto, por isso, a partir desse ano, a 

participação do EOB (?) até atingir 51,3% em 2007, o Rendimento Misto 11,1%. O SCN 

também apresenta o EOB somado ao Rendimento Misto, dessa forma, o percentual seria 

62,4%. Os salários mudam também de patamar, infelizmente, nesse caso não é possível 

separar o efeito da mudança no SCN dos aumentos nos Salários, passando para 27,7% em 

2007. 

 

 

Gráfico 2.22 
Participação percentual dos salários e EOB no VA no setor de comunicação 

Brasil 1995-2007 
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O setor de Comunicação apresenta mudanças estruturais muito significativas na 

distribuição funcional da renda. É importante lembrar que em 1995 a participação estatal 

nesse setor era majoritária, mais especificamente, se tratando do subsetor de telefonia fixa. 

Esse subsetor foi todo privatizado nos anos 90, tanto para firmas privadas estrangeiras, 

quanto para grupos de capital privado nacional. Dessa forma, como o objetivo principal de 

uma empresa privada é buscar o lucro, o movimento de aumento expressivo do EOB (em 

termos reais e em participação na distribuição funcional do setor e na parcela do EOB 

total), pode ser justiçado por essa mudança na estrutura da distribuição no setor. 
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2.2.4.6 - Extração de Petróleo e Gás 

 

 

O setor de extração de petróleo e gás, mesmo sendo um setor estratégico (pois, 

o petróleo é matéria-prima para fabricação de diversos produtos e também fonte de 

energia), possuía, no ano de 1995, participações relativas baixas no Valor Adicionado, 

Salários e EOB da economia brasileira. O Valor Adicionado do Setor era apenas 0,2% do 

VA da economia, os Salários 0,4% e o EOB menor ainda (0,03%). Assim como os dois 

setores vistos anteriormente, o setor de Extração de Petróleo e Gás aumentou sua 

participação na economia. O Valor Adicionado passou para uma participação de 1,7%, o 

EOB para 3,1% e os Salários para 0,7%. 

 

 

Gráfico 2.23 
Participação percentual do setor de extração de petróleo e gás no VA, salários e EOB 

                    Brasil 1995-2007 
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No gráfico a seguir observa-se um comportamento bastante similar do Valor 

Adicionado e do EOB, tanto quando as variações são positivas, quanto são negativas (como 

a observada de 2006 para 2007), também são similares em relação ao total de crescimento 

real no período, 14.311% o EOB e 1.033,3% o VA.  Os salários crescem de forma bem 

mais lenta mas constante durante todo período, porém, com crescimento real total bem 

inferior ao VA e EOB, mas expressivo em relação aos outros setores, de 137,24%. 

 

 

Gráfico 2.24 
Valor adicionado, salários e EOB real do setor de extração de petróleo e gás 

Brasil 1995-2007 
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A distribuição funcional da renda do setor de Extração de Petróleo e Gás oscila 

fortemente entre os anos de 1995 a 2000, devido aos Salários (em R$) se manterem 

praticamente constantes e movimentos de alta (1996) e baixas do EOB (1997-1998) - como 

pôde ser visto no gráfico anterior. Em 2000 um novo patamar de distribuição é observado, 
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com o EOB próximo dos 77% e os Salários 14,7%. Ao longo dos anos seguintes a 

participação do EOB atinge o maior nível (80,1%) em 2006, recuando no ano seguinte para 

74,4%. 

 

 

Gráfico 2.25 
Participação percentual dos salários e EOB no VA do setor de extração de petróleo e gás 

Brasil 1995-2007 
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Apesar de não ter ocorrido um processo de privatização das empresas públicas, 

como nos setores de Comunicação, SIUP e Instituições Financeiras, este setor teve algumas 

mudanças no marco regulatório, como: fim do monopólio estatal na produção e distribuição 

e também na composição no capital da principal empresa do setor - a Petrobrás -, que abriu 

o seu capital e emitiu ações no mercado, e que dessa forma, passou a ter uma orientação 

mais voltada ao lucro, já que agora haviam acionistas minoritários privados que esperam 

receber os dividendos da empresa; e também de uma reorientação da empresa em busca de 

lucros maiores que possam  ser reinvestidos nas novas áreas de exploração e 

desenvolvimento tecnológico para exploração em águas profundas. 
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2.2.4.7 - Administração Pública 

 

 

A Distribuição Funcional da Renda, no Brasil seria consideravelmente diferente 

caso excluíssemos a participação da Administração Pública na economia brasileira, como 

foi visto anteriormente. Por esse motivo, uma análise das informações do SCN sobre essa 

atividade é importante para melhor a compreensão da Distribuição Funcional. 

A participação da Administração Pública na economia é extremamente 

relevante no total de Salários, 27,7% no ano de 2007, menor que o patamar de 29% no ano 

de 2002, mas superior aos 24,5% em 1995. O Valor Adicionado apresenta pouca variação 

no período, em 2007 sua participação estava em torno de 15%. Em comparação com o VA 

e os salários, a participação do EOB é baixa e situa-se na faixa de 4% em praticamente todo 

período, com exceção de 1995 com 5,4%. 

Gráfico 2.26 
Participação percentual da administração pública no VA, salários e EOB 

Brasil 1995-2007 
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Em todo período o Valor Adicionado da Administração Pública cresceu 22,44% 

em termos reais. O EOB cresceu num ritmo inferior (5,82%). Já os Salários tiveram o maior 

crescimento (31,55%). O fato desse movimento da variação real dos Salários ser superior 

ao do Valor Adicionado, e principalmente do EOB, não é observado nos demais setores 

analisados. Essa é mais uma evidência que reforça a importância da Administração Pública 

na Distribuição de Renda. 

Em valores, o gráfico 2.27 a seguir mostra claramente um comportamento 

muito similar do VA e dos salários, tanto em momentos de crescimento (1995-1998 e 2004-

2007), quanto em períodos de redução (praticamente de 1998 a 2002). O EOB mantém-se 

com poucas variações reais durante todo o período. 

 

 

Gráfico 2.27 
Valor adicionado, salários e EOB real da administração pública 

Brasil 1995-2007 
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Assim, a Distribuição Funcional da Renda é bem favorável aos Salários na 

Administração Pública: em 1995 o percentual da participação dos salários era de 63,3%, em 

2007 essa parcela foi ampliada para 68%. O EOB sofre uma ligeira redução, de 12,3% em 

1995 para 10,6% em 2007. 

 

 

Gráfico 2.28 
Participação percentual dos salários e EOB no VA da administração pública 

Brasil 1995-2007 
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2.2.4.8 - Serviços Prestados às Empresas 

 

 

O setor de Serviços Prestados às Empresas possuía, em 1995, 5,7% de todo 

Valor Adicionado da economia brasileira. Ao longo do período esse percentual cresceu, 

atingindo 7% em 1998, a partir daí a participação cai quase que constantemente até atingir 

4,9% em 2007. Os Salários desse setor representavam 7,1% do total da economia, que, já 
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em 2007, estava num patamar de 6,1%. Em 1995 o EOB do setor era responsável por 

“apenas” 1,4% do EOB da economia. Nos anos seguintes essa participação se eleva até 

atingir o máximo de 5,2% em 1998, e a partir daí oscila negativamente até atingir 3,7% em 

2007.  

Mas a maior mudança nesse setor é observada no Rendimento Misto, que em 

1995 representava 13,5% do total desse tipo de rendimento na economia. Em 1997 inicia-se 

um período quase continuo de queda dessa participação até no ano de 2007 atingir o nível 

de 4,9%. 

 

 

Gráfico 2.29 
Participação percentual dos serviços prestados às empresas no VA, salários e EOB 

Brasil 1995-2007 
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Mesmo com a queda observada nos últimos anos, o EOB do setor apresentou 

um bom desempenho em termos reais no período, totalizando um acréscimo de 280,77%. 

Os Salários tiveram uma ligeira oscilação negativa de 0,78%,. O Rendimento Misto caiu 

durante todo período acumulando uma queda de 67,66%. Em questão de valores, o gráfico 
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a seguir mostra o crescimento significativo o EOB (visto no gráfico anterior), além da 

queda do Rendimento Misto e grande variação do Valor Adicionado. 

 
Gráfico 2.30 

Valor adicionado, salários e EOB real dos serviços prestados às empresas 
Brasil 1995-2007 

em R$ milhões 
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Nesse setor a participação dos Salários é maior. Mesmo com a queda observada 

anteriormente, em 2007 a participação dos salários era de 47,5% do VA do Setor. O EOB, 

no ano de 1995, tinha participação de apenas 8,5%, já em 2007 o percentual era de 30,7%. 

O Rendimento Misto cai durante praticamente todo período, de 34,8% em 1995 para 10,7% 

em 2007. 
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Gráfico 2.31 
Participação percentual dos salários e EOB no VA dos serviços prestados ás empresas 

Brasil 1995-2007 
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O gráfico anterior mostra um aumento significativo na concentração de renda 

do setor com aumento da participação do EOB e queda da participação dos Salários, de 

1995 a 2000, com a participação dos Salários reduzida de 50,4% para 39,1;% e o EOB 

crescendo de 8,5% para cerca de 28%. A partir de 2003 tanto os Salários quanto o EOB 

crescem, em detrimento da queda de participação do Rendimento Misto Bruto. 

 

 

2.2.4.9 - Serviços Prestados às Famílias 

 

 

O setor de Serviços Prestados às Famílias participava de 7,3% do Valor 

Adicionado da economia no ano de 2007, em 1995 o percentual era de 8,2%. A maior 
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participação desse setor continua sendo do Rendimento Misto com 18,7% no ano de 2007, 

essa variação significa 2 pontos percentuais acima do patamar de 16,7% verificado no ano 

de 1995. Já o EOB aumentou sua participação de 3,6% para 3,8% em 2007. 

 

 

Gráfico 2.32 
Participação percentual dos serviços prestados às famílias no VA, salários e EOB 

   Brasil 1995-2007 
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Observando a evolução dos valores reais dos componentes principais da 

Distribuição Funcional da Renda, nota-se que os Salários e o Rendimento Misto têm 

variações de menor intensidade durante todo o período. Diferente do comportamento do VA 

e EOB com maiores oscilações, apesar do aumento da participação do Rendimento Misto na 

economia, os valores reais, durante todo período, oscilaram  negativamente (1,29%). O EOB 

teve o maior crescimento, 45,39%, os Salários e Valor Adicionado também tiveram 

crescimento real, com 15,47% e 10,34% respectivamente. 
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Gráfico 2.33 
Valor adicionado, salários e EOB real dos serviços prestados às famílias 
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A Distribuição Funcional da Renda sofre poucas variações, os Salários detém a 

maior parte da renda durante todo período. Em 1995 a participação era de 41,7% , passando 

para 43,7% em 2007. O EOB oscila consideravelmente nos primeiros anos, atingindo a 

participação mínima no ano de 1998 (6,3%). Nos anos seguintes ela se eleva até 25% (ano 

com maior participação), em 2007 o EOB participava de 20,9% do VA. 
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Gráfico 2.34 
Participação percentual dos salários e EOB no VA dos serviços prestados ás famílias 

                   Brasil 1995-2007 
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2.2.5 - Análise excluindo a Administração Pública 

 

 

A Administração Pública possui grande participação no Valor Adicionado e nos 

Salários, mas relativamente baixa no EOB, como visto anteriormente. Ela possui 

características e, principalmente, objetivos completamente diferentes dos de uma empresa 

capitalista (que busca o lucro). Faremos uma análise dos dados do SCN excluindo essa 

atividade, por isso, para observar os efeitos dela na Distribuição Funcional da Renda, 

trataremos os dados do SCN excluindo a Administração Pública dos montantes de VA, 

EOB e Salários. 

A participação dos setores no Valor Adicionado da economia brasileira muda 

consideravelmente com a exclusão da Administração Pública, pois essa atividade 

representava 15,47% do total do Valor Adicionado no ano de 2007. Porém, não  temos 
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como excluir completamente os efeitos do Setor Público nas informações, uma vez que 

existem  diversas empresas públicas atuando na economia   de forma relativamente 

diferente de uma empresa privada. O objetivo desse tipo de análise é observar mais 

especificamente o que ocorreu na distribuição da renda entre firmas privadas e 

trabalhadores, ou seja, na relação capital-trabalho. 

Na análise dos dados, o comportamento observado anteriormente, de queda da 

participação dos salários até 2002 e aumento do EOB, e a partir de 2003 a pequena 

recuperação dos salários e queda do EB, se mantém mas mudam-se os percentuais. Com a 

administração pública, a participação do EOB em 1995 e 2007 era de 35,75% e 39,99% 

respectivamente; agora os patamares são 40,08% e 45,36%. Já a participação dos salários 

passa de 40,33% e 38,04% para 36,08% e 32,55% na nova análise. 

 

 

Gráfico 2.35 
Participação percentual dos salários e EOB no valor adicionado, excluída a administração pública 
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Quando é feita a comparação do gráfico anterior da participação dos Salários e 

EOB sem a Administração Pública, com o mesmo tipo de análise, incluído os dados da 

Administração Pública vistos no início dessa seção no gráfico 2.35, observa-se que a 

Administração Pública eleva a participação dos Salários, de 32,5% para 38% no ano de 

2007, ao mesmo tempo em que reduz a participação do EOB, de 45,4% para 40%. Por isso 

é possível ver no gráfico 2,36 a seguir que, com a Administração Pública a diferença entre 

salários e EOB é consideravelmente menor. 

 

 

Gráfico 2.36 
Comparação da participação dos salários e EOB no valor adicionado com e sem administração 

pública 
    Brasil 1995-2007 
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Dessa forma, podemos aferir que a Administração Pública desempenha um 

papel de favorecer os salários e atuar no sentido de melhorar a distribuição funcional da 

renda, diminuindo consideravelmente a diferença entre EOB e salários - que, 

desconsiderando essa atividade, seria 23,1 pontos percentuais para apenas 2 pontos 

percentuais quando incluída. 
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Em valores brutos, em reais e deflacionados pelo IGP-DI a preços de janeiro de 

2010, os dados mostram um comportamento muito semelhante ao da análise com a 

Administração Pública, porém, como no gráfico anterior o que muda são os patamares dos 

valores do EOB e Salários e também na diferença entre eles, que com a exclusão dos dados 

da Administração Pública passa a ser bem maior. 

 

 

Gráfico 2.37 
Evolução real dos salários, EOB e a diferença, sem administração pública 

   Brasil 1995-2007 

 em R$ bilhões 
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É importante para nossa análise ressaltar a pequena queda em reais da diferença 

entre o EOB e os Salários, que sem a participação da Administração Pública cai apenas R$ 

7 bilhões (de – R$ 273,6 bilhões para –R$ 266,4 bilhões) entre 2004 e 2007, frente a uma 

queda de R$ 65 bilhões com a participação da Administração Pública (passando de - R$ 



 97

113,8 bilhões para - R$ 48,1 bilhões). No Gráfico 2.38 pode ser vista a diferença entre 

salários e EOB, com e sem a participação da Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.38 
Comparação da diferença entre salário e EOB, com e sem administração pública 

Brasil 1995-2007 
em R$ milhões 
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Fonte: IBGE-Sistema de Contas Nacionais-Referência 2000
Elaboração Própria

Sem Admin. Pública Com Admin. Pública
 

 

Analisando as variações anuais dos Salários e do EOB, sem a participação da 

Administração Pública, observam-se dois períodos com comportamentos bem diferentes. O 

primeiro vai de 1996 até 1998, quando inicialmente o EOB cresce mais que os salários; e 

de 1999 à 2002, quando, tanto EOB quanto salários caem. Porém, a queda dos salários é 

mais acentuada. O terceiro período se caracteriza por variações percentuais dos salários 
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maiores que as do EOB, sendo o primeiro período contínuo em que o crescimento dos 

salários supera o do EOB e vai de 2005 até 2007. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.39 
Variações anuais de EOB e salários, sem administração pública 

Brasil 1996-2007 
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Elaboração Própria

Salários Excedente Operacional Bruto (EOB)
 

 

Em todo o período, analisando as diferenças da variação real do Valor 

Adicionado, EOB e Salários entre as duas análises (com e sem Adm. Pública), são mais 

indicadores da interferência da Administração em favor da redução da desigualdade de 

renda. A variação do Valor Adicionado é praticamente igual nas duas análises, porém, o 

crescimento dos salários muda significativamente de 11,5% para 16,4%, quase 5 pontos 

percentuais a mais com a participação da Administração Pública. O crescimento do EOB 
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oscila negativamente 1,8 ponto percentual, de um crescimento de 39,9% sem a 

Administração Pública e 38,1% com. (Gráfico 2.40 a seguir) 

 

 

 

Gráfico 2.40 
Comparação das variações acumuladas de VA, EOB e salários, com e sem adm. pública 

Brasil 1995-2007 
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Elaboração Própria

sem Adm. Pública com Adm. Pública
 

 

Quando o total de Salários é dividido pelo número de trabalhadores podemos 

estimar o salário per capita dos trabalhadores. Fazendo essa análise com e sem a 

Administração Pública, o resultado encontrado corrobora para nossa constatação de que 

essa atividade é distribuidora de renda. Excluindo os dados da Administração Pública, o 

salário per capita seria de R$ 668,13 no ano de 2007. Incluindo esse setor, o salário per 

capita subiria para R$ 765,63 (Gráfico 2.41 a seguir), dessa forma, podemos observar o 

efeito da Administração Pública não só no montante de salários, mas também na elevação 

do salário per capita. 
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Gráfico 2.41 
Comparação do salário real per capita, com e sem adm. pública 

 Brasil 1995-2007 
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2.3 - Considerações finais 

 

 

O Capítulo 2 tem como principal objetivo mostrar o que ocorreu na DFR 

brasileira, de 1995 a 2007, utilizando a base de dados do SCN divulgado pelo IBGE. Esses 

dados permitiram calcular a participação de trabalhadores e capitalistas ao longo de 13 anos 

na renda nacional. Eles mostraram que o período, da metade dos anos 90 até 2004, se 

caracterizou pela ampliação da desigualdade de renda entre trabalhadores e capitalistas. São 

10 anos praticamente ininterruptos. No período após 2005 há a redução da desigualdade, 

com a ampliação da participação dos Salários dos trabalhadores. Porém, ainda não 

retomando o patamar de distribuição de 1995, mas, se essa tendência continuar nos 



 101

próximos anos e, dependendo do impacto da crise econômica e financeira internacional na 

DFR, podemos voltar a uma situação de menor desigualdade num futuro não tão distante. 

Tentamos excluir ao máximo a participação do Estado para observar como seria 

a DFR somente entre capitalistas e trabalhadores, para isso, subtraímos os dados da 

Administração Pública. Os resultados encontrados mostraram que a DFR é muito mais 

desigual sem essa participação e, que a redução da desigualdade nos últimos anos também 

ocorreu nos demais setores com predominância de empresas privadas. O salário real per 

capita também é menor nos demais setores, cerca de 12% inferior no ano de 2007. Dessa 

forma, há uma combinação de elementos que apontam a Administração Pública como 

distribuidora de renda, do ponto de vista funcional, e elevando o salário per capita. 

Alguns setores se destacaram na análise por terem altas participações na 

economia e por terem alguma grande variação no EOB e/ou salários. O setor de Aluguel de 

Imóveis tem como característica a baixa participação nos Salários e alta no EOB. Porém, ao 

longo dos 13 anos, este setor não sofre mudanças na DFR. Já a Administração Pública, 

como citado anteriormente, atua melhorando a DFR, pois tem como característica a maior 

participação nos Salários e menor no EOB. Os setores de Comunicações e Extração de 

Petróleo e Gás tiveram os maiores crescimentos do EOB: mais de 15.000% e 14.000% 

respectivamente e no VA com 570% e mais de 1.000%. Não é nosso objetivo estudar as 

causas das mudanças em todos os setores, mas nesse caso, cabe ressaltar que o setor de 

Comunicações sofreu uma importante mudança estrutural com a privatização do sistema de 

telefonia fixa. Dessa forma, o setor passa a ser formado por empresas privadas que, 

buscando o lucro, atuaram no sentido de concentrar a renda. Já o setor de Extração de 

Petróleo e Gás teve mudanças regulatórias, como o fim do monopólio da Petrobrás na 

atividade de extração e distribuição de combustíveis. Porém, esse setor é fortemente 

influenciado pelo cenário internacional, principalmente em relação ao preço do petróleo, 

como também pela taxa de câmbio. Entretanto, do ponto da vista da DFR, esse setor 

contribuiu para a ampliação da desigualdade com um acréscimo ao EOB bem superior ao 

dos Salários. Os Serviços Industriais de Utilidade Pública também passaram por uma fase 

de privatizações ao longo do período, principalmente nos setores elétrico e distribuição de 

gás. Com as empresas do setor, pelo menos as privatizadas em busca do lucro, não é de se 
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estranhar um crescimento real de quase 160% no EOB e uma redução de 21,5% nos 

Salários, sendo esse mais um setor que atuou como concentrador de renda. 

As Instituições Financeiras também apresentaram concentração de renda, com 

crescimento de mais de 30% no EOB e redução real de 5% nos salários. Esse setor também 

passou por processos de privatizações, em menor escala em comparação ao de telefonia, 

aumentando a participação das instituições privadas, em detrimento das poucas, porém 

grandes, empresas públicas nesse setor. 

Os setores de Serviços Prestados às Empresas e Serviços Prestados às Famílias 

também foram concentradores de renda nos 13 anos observados, com crescimento do EOB 

(280% e 45%) superior ao dos Salários (-0,78% e 15%). No Comércio, o crescimento do 

EOB é bem próximo ao dos Salários (27% e 32% respectivamente), dessa forma é um setor 

que pouco alterou a DFR no período. 

Como dito anteriormente, para determinar as causas das mudanças na DFR por 

setor, seriam necessários um conjunto de informações, em muitas casos inexistentes ou 

indisponíveis, ou caso estejam disponíveis, num volume que extrapola as limitações de uma 

dissertação de mestrado - que não tem como objetivo estudar as causas setoriais da 

distribuição, mas da economia brasileira como todo - e, para isso, algumas informações e 

debates sobre a relação capital-trabalho no Brasil, e do mercado de trabalho nacional, que 

por terem efeitos direitos na DFR serão apresentados em mais detalhes no capítulo 3 a 

seguir. 
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Capítulo 3 – Relações de Trabalho no Brasil 1995-2007 

 

 

Introdução 

 

 

As relações de trabalho no Brasil passaram por importantes transformações nos 

anos 90 e início dos anos 2000. Parte dessas transformações se deve a fatores conjunturais, 

como o baixo crescimento econômico do período, que colaborou para o elevado 

crescimento do desemprego, reduziu o poder de barganha dos trabalhadores nas 

negociações coletivas e teve como um dos resultados a redução do rendimento médio do 

trabalho.  

Um pouco antes do nosso período de estudo, no final dos anos 80, no encontro 

do “Institute for International Economics” em Washington D.C., o economista John 

Williamson propôs uma lista de medidas e reformas que deveriam ser feitas nos países em 

desenvolvimento (CASTRO, 2005). Essas propostas estabeleceram as linhas gerais da 

política econômica brasileira a partir da década de 90 e pode ser sintetizada em três eixos: 

desregulamentação do mercado de trabalho, de bens, de serviços e financeiro; 

desestatização e redução do aparelho estatal; e gestão estatal “responsável” das contas 

públicas (NAKATANI e OLIVEIRA, 2008). 

Nesse período ganha destaque no discurso empresarial as críticas relativas ao 

“custo Brasil”, que são gargalos e problemas em relação ao avanço do crescimento nacional 

e, entre os principais fatores deste custo estão os direitos dos trabalhadores, normalmente 

chamados de “encargos trabalhistas”. Assim, o segundo fator responsável pelas 

transformações nas relações de trabalho brasileira está relacionado às mudanças na política 

econômica, com a adoção pelo governo brasileiro das propostas estabelecidas no Consenso 

de Washington. Dessa forma, nesse período a economia brasileira vê a participação do 

Estado na economia ser reduzida, ao mesmo tempo que os mercados eram abertos e as 

medidas flexibilizadoras das relações de trabalho eram propostas e implementadas, mesmo 

com a oposição de diversos segmentos da sociedade, notadamente os trabalhadores.  
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Este capítulo tem o objetivo de analisar as principais características do mercado 

de trabalho brasileiro, as transformações no sistema de relações de trabalho devido às 

propostas desregulamentadoras do governo e seus impactos, e também de analisar alguns 

aspectos da relação capital-trabalho, principalmente no tocante às negociações coletivas, 

através dos reajustes salariais acordados e da evolução da quantidade de greves e suas 

motivações. 

 

 

3.1 - Características do Mercado de Trabalho Brasileiro 

 

 

3.1.1 - Informalidade 

 

 

O mercado de trabalho brasileiro é caracterizado também por um elevado nível 

de informalidade da mão de obra. Há divergências com relação ao conceito de trabalho 

informal, mas para fins desse estudo consideraremos como trabalhador informal aquele que 

se encontra nas seguintes situações: trabalhador assalariado sem registro na carteira de 

trabalho e trabalhador por conta própria. Cacciamali (2000) faz a seguinte caracterização do 

assalariado sem carteira.  

 

A maior parte dos assalariados sem registro tem como característica 
comum o fato de ter sido contratada à margem da regulamentação do 
mercado de trabalho, à margem das regras dos contratos por tempo 
indeterminado e em tempo integral e da organização sindical. 
(CACCIAMALI, 2000, p.166) 

 

Assim como o trabalho por conta-própria, nas palavras da autora: 

 

O que caracteriza esse grupo, especialmente aqueles que operam com 
baixo nível de produtividade com relação às empresas capitalistas, é que 
compreende indivíduos com pouco nível de capital físico ou humano, que 
são simultaneamente patrões e empregados de si mesmos. Trabalham 
diretamente na produção ou na prestação de um serviço e podem engajar 
familiares ou ajudantes-assalariados nesse processo como extensão de seu 
próprio trabalho, ou seja, prescindem de mão-de-obra assalariada 
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permanente para seu funcionamento. A lógica de sua atuação no mercado 
prende-se à sobrevivência, à obtenção de um montante de renda que lhes 
permita sua reprodução e de sua família, não tendo como meta explícita a 
acumulação ou a obtenção de uma rentabilidade de mercado, inclusive 
porque não possuem nem capitalização nem organização do trabalho que 
lhes dêem sustentação para tais fins. (CACCIAMALI, 2000, p.167) 

 

A partir da segunda metade do século XX até o início dos anos 80, o Brasil 

vivenciou uma bem sucedida experiência de crescimento econômico e industrialização, 

baseada na ação do Estado e na grande empresa estrangeira. Foi nesse período, de forte 

crescimento econômico e aumento do emprego industrial assalariado nas cidades, que o 

chamado setor informal tomou forma. Devido, entre outros fatores, a um aumento da força 

de trabalho urbana desproporcional à capacidade de absorção dos segmentos modernos, 

impondo que parcelas expressivas da população ativa se mantivessem em ocupações de 

baixa produtividade (DEDECCA, BALTAR, 1997). 

O mercado de trabalho brasileiro apresenta, a partir de 1990, uma elevação sem 

precedentes no grau de informalidade, conseqüência, tanto do crescimento da proporção de 

trabalhadores por conta própria, quanto dos sem carteira de trabalho assinada (ULYSSEA, 

2006). Nesse período, a manutenção de baixas taxas de crescimento econômico reduziu a 

quantidade de postos de trabalho nos setores mais dinâmicos e de maior produtividade, 

desverticalizou boa parte dos processos produtivos, aumentando a rede de empresas 

subcontratadas formadas em parte por ex-funcionários de grandes empresas e que passam a 

prestar serviços para seus antigos empregadores.  

 
A nova dinâmica econômica alimenta o crescimento do setor informal, 
seja ao forçá-lo a absorver ex-assalariados de baixa qualificação em 
atividades bastante precárias, como o comércio ambulante e o serviço 
doméstico, seja ao estimular a formação de pequenos negócios sob a 
responsabilidade de ex-assalariados de melhor qualificação, cuja atividade 
fim é a prestação de serviços ou o fornecimento de produção ao setor 
organizado ou o desenvolvimento de atividades voltadas para os serviços 
que emergem do novo estilo de vida que vai estabelecendo a configuração 
produtiva (fast food, assistência técnica na área de informática, ...) 
(DEDECCA, BALTAR, 1997, p.74). 

 
Cacciamali (1999) aponta os impactos dessa mudança na estrutura produtiva: 

 
(...) essa reconfiguração de parte da estrutura produtiva vem, por um lado, 
ratificar operações nos mercados de bens e de trabalho realizadas à 
margem parcial ou total das regulamentações do Estado e, por outro, 
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acaba gerando um número expressivo de ocupações de baixa qualidade 
quando comparadas com os empregos oferecidos pelas firmas maiores. 
Esse diferencial de qualidade se expressa não apenas com relação aos 
níveis de renda propiciados por aquelas ocupações, como também pela 
sua elevada rotatividade de mão-de-obra, jornada de trabalho maior, baixa 
perspectiva profissional e outras condições gerais de trabalho 
(CACCIAMALI e PIRES, 1997).  

 

Dessa forma, o aumento da informalidade do mercado de trabalho não pode ser 

explicado apenas por fatores conjunturais, como a queda na taxa de crescimento 

econômico, há também um componente estrutural. Ramos (2002) demonstra uma mudança 

significativa na participação setorial do emprego, com o avanço da participação do setor de 

serviços, caracterizado por relações de trabalho mais informais, e também, pela redução do 

emprego na indústria de transformação, a qual até os anos 80 era responsável por grande 

parte do emprego assalariado formal, mas que apresentou aumento da participação os 

assalariados sem carteira assinada na sua base produtiva. 

 
É nesse sentido que uma das características precípuas dos anos 90 com 
relação ao mercado de trabalho brasileiro é o agravamento da sua 
heterogeneidade estrutural. Sobrepõem-se novos problemas, como por 
exemplo, menor taxa de criação de empregos, especialmente de boa 
qualidade, e o desgaste de instituições de coesão social, como a legislação 
trabalhista, a seguridade social, a organização sindical e a administração 
pública em geral, simultaneamente a não criação ou recriação de novos 
mecanismos institucionais públicos que possam minimizar as históricas 
desigualdades de acesso à cidadania, de oportunidades, de trabalho, de 
renda e de condições de vida em geral para a maior parte da população.  
CACCIAMALI (1999, p.03) 

 

A tabela a seguir mostra a evolução dos tipos de contratação na Região 

Metropolitana de São Paulo a partir de 1990. O destaque fica por conta da queda da 

participação do trabalho com carteira de trabalho assinada e o aumento do trabalho sem 

carteira assinada, além dos terceirizados. 
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Tabela 3.1 
Evolução anual por tipo de contratação 

Região Metropolitana de São Paulo 
1995-2007 

Contratação padrão Contratação flexibilizada 

Assalariados contratados 
diretamente 

Assalariados 
contratados 
diretamente 

Anos 
Total Com 

carteira - 
setor 

privado 

Com 
carteira - 

setor 
público 

Estatutário 

Total Sem 
carteira - 

setor 
privado 

Sem 
carteira - 

setor 
público 

Assalariados 
tercerizados 

Autônomos 
para uma 
empresa 

1995 72,6 60,5 5,1 7,0 27,4 15,1 1,6 3,5 7,2 
1996 70,8 59,1 4,6 7,0 29,2 16,2 1,6 3,4 8,1 
1997 69,0 58,3 4,1 6,6 31,0 17,1 1,7 3,7 8,6 
1998 68,4 57,4 4,0 7,0 31,6 17,1 1,7 4,3 8,5 
1999 66,9 56,0 3,7 7,2 33,1 17,9 1,7 4,0 9,5 
2000 65,1 54,8 3,5 6,8 34,9 19,6 2,0 3,9 9,4 
2001 64,6 54,9 3,2 6,6 35,4 19,4 1,8 4,8 9,4 
2002 64,4 54,4 3,2 6,8 35,6 19,3 1,9 4,6 9,7 
2003 64,6 54,6 3,1 6,9 35,4 18,5 2,0 4,7 10,2 
2004 64,4 54,1 3,4 6,9 35,6 19,0 1,9 4,9 9,7 
2005 64,9 55,0 3,5 6,4 35,1 18,6 1,5 5,3 9,7 
2006 66,3 55,9 3,7 6,7 33,7 18,1 1,6 5,1 8,9 
2007 68,4 58,5 3,4 6,5 31,6 17,1 1,4 5,0 8,0 

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED       
 

 

3.1.2. Flexibilidade e Rotatividade 

 

 

Amadeo et al.(1994) apontam as duas formas de mensurar a flexibilidade do 

mercado de trabalho: (i) através da flexibilidade salarial, garantindo que um choque redutor 

do valor da produtividade marginal do trabalho possa ser acomodado sem recorrer à 

redução do nível de emprego, e (ii) através da flexibilidade alocativa, o que significa: a 

perfeita alocação da mão-de-obra entre os setores, sem nenhum custo. Os autores ressaltam 

a dificuldade de mensuração da flexibilidade alocativa devido à falta de dados sobre a 

mobilidade inter-setorial. (COSTA, 2003) 

Já a flexibilidade salarial pode ser mensurada utilizando dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego 
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(MTE). Huertas Neto e Costa (2008) fazem uma análise da rotatividade do mercado de 

trabalho formal no Brasil, por setor, em 2007.  

A taxa de rotatividade média para o Brasil no ano de 2007 para o mercado 
formal de trabalho no setor privado (trabalhadores com registro em 
carteira) foi de 46,1%. Por setor, destaca-se a rotatividade da agricultura, 
apresentando uma taxa de 95,0% e do setor da construção civil, 89,8%, 
em seguida, está a indústria de calçados, 55,8%. Num movimento inverso, 
as instituições financeiras, 9,7%, os serviços industriais de utilidade 
pública, 15,6% e instituições de ensino, 18,9%. (HUERTAS NETO e 
COSTA, 2008, p.4). 

 
Tabela 3.2 

Taxa de rotatividade por sub-setor de atividade (1) 
Brasil - 2007 

 

Setor de Atividade 
Vínculos em 
31/12/2006 

Admitidos em 
2007 

Desligados 
em 2007 

Taxa de 
Rotatividade (%) 

Comércio e Adm de Imóveis..etc 3.364.451 1.939.092 1.689.772 50,2% 

Agricultura 1.357.230 1.310.749 1.289.656 95,0% 

Alimentos e Bebidas 1.573.336 935.608 840.951 53,5% 
Serviços de Alojamento, 
Aliment...etc 2.973.378 1.771.753 1.601.469 53,9% 

Borracha, Fumo, Couro 298.529 146.135 137.848 46,2% 

Comércio Atacadista 1.008.979 504.090 432.702 42,9% 

Comércio Varejista 5.321.362 2.794.452 2.460.749 46,2% 

Construção Civil 1.393.446 1.428.582 1.251.827 89,8% 

Ind. Material Elétr. E Com. 243.071 100.423 79.839 32,8% 

Ensino 1.280.812 275.091 242.207 18,9% 

Extrativa Mineral 183.188 48.370 38.608 21,1% 

Indústria de Calçados 306.791 180.408 171.231 55,8% 

Indústria Mecânica 415.775 200.854 152.859 36,8% 

Indústria Metalúrgica 647.335 286.754 228.641 35,3% 

Indústria Química 673.587 254.960 224.469 33,3% 

Indústria Têxtil 874.488 421.411 376.856 43,1% 

Instituições Financeiras 663.147 86.458 64.501 9,7% 

Madeira e Mobiliário 443.034 209.311 203.606 46,0% 

Material de Transportes 437.293 133.395 83.764 19,2% 

Serv. Médicos, Ondont e Veterinário 1.188.575 309.554 259.023 21,8% 

Minerais não Metálicos 321.177 137.473 123.889 38,6% 

Papel e Gráfica 360.367 120.253 108.448 30,1% 

Serv. Ind. De Util. Pública 344.565 61.347 53.595 15,6% 

Transporte e Comunicação 1.759.518 587.445 525.318 29,9% 

Total 27.433.434 14.243.968 12.641.828 46,1% 

Fonte: HUERTAS NETO e COSTA (2008)       
Nota: (1) Exclui-se a Administração Pública     
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Pochmann (1999) afirma que a força de trabalho brasileira é flexível, 

argumentando sobre a flexibilidade do padrão de uso e da remuneração desta força de 

trabalho. 

 
Ao contrário do tratamento dado pela literatura tradicional sobre o 
mercado de trabalho, observa-se no país que durante as décadas de 1980 e 
1990 são escassos os sinais de rigidez à queda do salário real, de redução 
na elevada taxa de rotatividade e de menor diferenciação no rendimento 
assalariado (POCHMANN, 1999, p.150.). 

 

Na tabela a seguir observa-se que o saldo positivo de ocupações formais só 

ocorre nas faixas de remuneração mais baixas, principalmente abaixo de dois salários 

mínimos, o que pode ser considerado um indicador da menor diferenciação do rendimento 

assalariado.  

Tabela 3.3 
Distribuição do saldo de admitidos e desligados 

segundo faixa de remuneração 
Brasil 2005  2007 

Faixa de Remuneração 2005 2006 2007 
Até 0,5 salário mínimo 6.946 23.527 24.894 
De 0,51 a 1,0 salário mínimo 139.428 480.794 493.055 
De 1,01 a 1,5 salários mínimos 919.000 834.349 1.018.323 
De 1,51 a 2,0 salários mínimos 353.849 211.086 286.321 
De 2,01 a 3,0 salários mínimos 77.599 -81.799 -39.397 
De 3,01 a 4,0 salários mínimos -44.252 -73.994 -46.289 
De 4,01 a 5,0 salários mínimos -47.123 -49.013 -47.147 
De 5,01 a 7,0 salários mínimos -64.765 -54.702 -37.869 
De 7,01 a 10,0 salários mínimos -40.237 -24.899 -16.570 
De 10,01 a 15,0 salários mínimos -25.956 -21.435 -14.021 
De 15,01 a 20,0 salários mínimos -9.783 -8.316 -5.596 
Mais de 20 salários mínimos -18.171 -15.935 -11.497 

Ignorado 7.446 9.023 13.185 

Total 1.253.981 1.228.686 1.617.392 
Fonte: HUERTAS NETO e COSTA (2008)     

 

Aparentemente, a alta rotatividade do mercado de trabalho não é um fenômeno 

aleatório. Essa flexibilidade, proporcionada pelo mecanismo da rotatividade, serve para 

reduzir (ou evitar que cresça) o custo da mão de obra para as empresas e, 

conseqüentemente, a remuneração dos trabalhadores. Na tabela a seguir pode-se observar a 

diferença da remuneração média dos admitidos e desligados. Nota-se que todos os 
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subsetores analisados apontam uma diferença negativa na remuneração, com destaque para 

as Instituições Financeiras (-35,1%) e o setor de Material de Transporte (-27,5%), sendo 

que, na média dos setores a diferença é de -9,1%. 

Tabela 3.4 

Remuneração média de admitidos e desligados por subsetor de atividade (1) 
Brasil - 2007 

Setor de Atividade 
Remuneração 

Média dos 
Admitidos (R$) 

Remuneração 
Média dos 

Desligados (R$) 

Diferença entre 
Admitidos e 

Desligados (%) 

Comércio e Adm. De Imóveis..etc 751,10 793,92 -5,4% 

Agricultura 461,52 501,06 -7,9% 

Alimentos e Bebidas 546,01 603,41 -9,5% 

Serviços de Alojamento, Aliment...etc. 573,12 622,84 -8,0% 

Borracha, Fumo, Couro 659,05 732,40 -10,0% 

Comércio Atacadista 687,51 771,62 -10,9% 

Comércio Varejista 544,05 601,21 -9,5% 

Construção Civil 692,67 734,98 -5,8% 

Ind. Material Elétr. E Com. 873,45 1.097,19 -20,4% 

Ensino 769,46 920,15 -16,4% 

Extrativa Mineral 872,99 948,55 -8,0% 

Indústria de Calçados 513,32 560,38 -8,4% 

Indústria Mecânica 963,84 1.145,31 -15,8% 

Indústria Metalúrgica 798,29 919,13 -13,1% 

Indústria Química 835,25 1.031,29 -19,0% 

Indústria Têxtil 521,02 584,79 -10,9% 

Instituições Financeiras 1.550,74 2.390,45 -35,1% 

Madeira e Mobiliário 553,24 605,14 -8,6% 

Material de Transportes 1.002,57 1.383,09 -27,5% 

Serv. Médicos, Ondont. E Veterinário 805,71 898,90 -10,4% 

Minerais não Metálicos 593,63 698,29 -15,0% 
Papel e Gráfica 797,23 967,22 -17,6% 
Serv. Ind. De Util. Pública 779,28 1.004,80 -22,4% 

Transporte e Comunicação 757,76 839,94 -9,8% 

Total 641,19 705,57 -9,1% 

Fonte: HUERTAS NETO e COSTA (2008)    
Nota: (1) Exclui-se a Administração Pública    
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3.2 – Evolução dos principais indicadores do mercado de trabalho 

 

 

3.2.1- Emprego e desemprego 

 

 

O aumento do desemprego é uma característica marcante da economia 

brasileira a partir da década de 1990. Esse período foi marcado por diversas crises, com 

momentos em que houve retração do PIB e baixo dinamismo econômico. Os efeitos da 

crise recaíram em um mercado de trabalho pouco estruturado e dual - onde convivem 

setores modernos com alta produtividade e emprego formal e, outros, com baixa 

produtividade, emprego informal e baixa remuneração (DEDDECA e BALTAR, 1997). 

 

O fim da expansão do emprego industrial e sua subseqüente diminuição 
foi acompanhado da emergência do desemprego aberto e da ampliação do 
peso do setor informal na ocupação não-agrícola total. (DEDDECA e 
BALTAR, 1997, p.77) 

 

Hoffman e Mendonça (2003) analisam o comportamento do mercado de 

trabalho na Região Metropolitana de São Paulo (mais dinâmica do ponto de vista 

econômico do país), utilizando os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), 

com destaque para o crescente desemprego que vigorou praticamente por toda década de 

1990 e início dos anos 2000. Uma das causas apontadas pelos autores é o crescimento da 

População Economicamente Ativa (PEA) superior ao crescimento de ocupações. Enquanto 

a PEA apresentou um crescimento médio de 2,3% ao ano, entre 1989 e 2001, as ocupações 

cresceram a uma taxa média de 1,4% ao ano (HOFFMAN e MENDONÇA, 2003, p.23), ou 

seja, as ocupações criadas seriam insuficientes para empregar a crescente mão de obra 

disponível. 

Outra importante constatação que os autores fazem é sobre a mudança setorial 

dos postos de trabalho, com um incremento do emprego no setor de serviços e queda 

significativa do emprego industrial: 
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Os dados evidenciam queda acentuada na ocupação industrial, no início 
dos anos de 1990. Entre 1989 e 1992, foram eliminados 394 mil postos de 
trabalho. Nos anos seguintes, embora com quedas menores, a redução 
anual dos postos de trabalho persistiu. No final da década (1999), havia o 
menor nível de ocupação industrial (1.405 milhões ocupados), resultado 
da eliminação, em dez anos, de 720 mil postos de trabalho no setor. Em 
2000, com a retomada do crescimento do setor, foi gerado saldo líquido 
de 78 mil novos da RMSP . (HOFFMAN e MENDONÇA, 2003, p.26-27) 

 
 

Outros autores como, por exemplo, Ramos e Brito (2003) utilizam a Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) em sua análise, e os principais dados encontrados não divergem 

da análise anterior no que se refere ao aumento das taxas de desemprego, redução do 

emprego industrial e crescimento do setor de serviços. 

 
Tabela 3.5 

Taxa de desemprego total 
Regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife e Distrito Federal 1995-2007 

Anos 
São 

Paulo 
Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte Salvador Recife 

Distrito 
Federal 

1995 13,2 10,7 - - - 15,4 
1996 15,1 13,1 12,7 - - 16,7 
1997 16,0 13,4 13,4 21,6 - 18,4 
1998 18,2 15,9 15,9 24,9 21,6 19,7 
1999 19,3 19,0 17,9 27,7 22,1 22,1 
2000 17,6 16,6 17,8 26,6 20,7 20,2 
2001 17,6 14,9 18,3 27,5 21,1 20,5 
2002 19,0 15,3 18,1 27,3 20,3 20,7 
2003 19,9 16,7 20,0 28,0 23,2 22,9 
2004 18,7 15,9 19,3 25,5 23,1 20,9 
2005 16,9 14,5 16,7 24,4 22,3 19,0 
2006 15,8 14,3 13,8 23,6 21,3 18,8 
2007 14,8 12,9 12,2 21,7 19,7 17,7 

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED    
 

 

Além do aumento do desemprego, outro indicador permite visualizar a piora no 

mercado de trabalho. No início dos anos 90, o percentual de desempregados que 

procuravam uma nova ocupação há mais de 1 ano era de 3,0% na Região Metropolitana de 

São Paulo, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). Em 2006 esse percentual 

chegou a 22,4%, após atingir o valor máximo de 27,2% em 2004. Nas demais regiões 
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pesquisadas, apesar de não existirem dados sobre o período todo, nota-se a mesma 

tendência de crescimento do total de desempregados procurando emprego há mais de 1 ano. 

 

Tabela 3.6 
Percentual de desempregados que procuram trabalho por mais de 1 ano 

Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador 
e Distrito Federal, 1995-2007 

Anos 
São 

Paulo 
Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte Salvador Recife 

Distrito 
Federal 

1995 13,2 10,7 - - - 15,4 
1996 15,1 13,1 12,7 - - 16,7 
1997 16,0 13,4 13,4 21,6 - 18,4 
1998 18,2 15,9 15,9 24,9 21,6 19,7 
1999 19,3 19,0 17,9 27,7 22,1 22,1 
2000 17,6 16,6 17,8 26,6 20,7 20,2 
2001 17,6 14,9 18,3 27,5 21,1 20,5 
2002 19,0 15,3 18,1 27,3 20,3 20,7 
2003 19,9 16,7 20,0 28,0 23,2 22,9 
2004 18,7 15,9 19,3 25,5 23,1 20,9 
2005 16,9 14,5 16,7 24,4 22,3 19,0 
2006 15,8 14,3 13,8 23,6 21,3 18,8 
2007 14,8 12,9 12,2 21,7 19,7 17,7 

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED    
 

 

3.2.2 – Remuneração  

 

 

Conjuntamente com a piora do cenário no emprego, a remuneração dos 

trabalhadores também sofreu uma significativa piora no período analisado, com uma queda 

significativa na década de 1990. No mercado de trabalho formal, os dados da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) do MTE mostram um comportamento que pode ser 

dividido em três períodos: o primeiro vai de 1995 até 1998, no qual há um crescimento em 

torno de 5%, o segundo período inicia-se a partir de 1998, com a remuneração real caindo 

de forma consistente até 2002, ano em que a queda é de 7%. No terceiro período, que vai de 

2002 a 2006, ocorrem ligeiros incrementos, recuperando apenas em parte o nível de 

remuneração anterior. No gráfico a seguir, pode ser visualizada a evolução da remuneração 

real média dos empregados formais, em número índice. 
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Gráfico 3.1 
Número-Índice da remuneração real média dos trabalhadores com carteira assinada 

Brasil 1995-2007 
(1995=100) 
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Fonte: MTE - RAIS, diversos anos  
 

Quando a análise inclui o mercado informal, a tendência observada 

anteriormente se mantém. No início do período há relativa estabilidade na renda, porém, a 

partir de 1997 há queda contínua nos rendimentos até 2004, quando se inicia uma ligeira 

recuperação. 
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Gráfico 3.2 
Número –Índice da remuneração real(1) média de todos os trabalhos 
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Qualquer que seja a fonte de informação em relação à remuneração dos 

trabalhadores, o resultado é de queda dos rendimentos do trabalho a partir dos anos 90, 

apresentando leve recuperação a partir de 2004. Amorim (2004) também aponta queda dos 

rendimentos nos anos 90 e início dos anos 2000, quando o rendimento real médio dos 

empregados na região metropolitana de São Paulo era 25% inferior ao de 1989. 
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3.3 - Mudanças recentes nas relações de trabalho  

 

 

3.3.1 O debate em torno da flexibilização do Sistema de Relações de Trabalho 

 

 

A partir da década de 1990, uma série de medidas promovidas pelos governos 

mudou o Sistema de Relações de Trabalho (SRT) brasileiro. Essas medidas eram 

declaradas na época como elementos da “modernização” das relações de trabalho e, que 

incentivariam a geração de empregos, fazendo com que o Brasil produzisse um crescimento 

econômico sustentado.  Essas propostas estavam em linha com a implementação das 

demais medidas de liberalização e desregulamentação da economia, que eram defendidas 

por diversos segmentos (principalmente empresarial e financeiro) e por todos os governos 

do período (Collor, Itamar e FHC). 

A justificativa dada pelos defensores das mudanças liberalizantes era de que o 

alto custo da força de trabalho e sua rigidez era uma das causas do aumento das taxas de 

desemprego e impedia o crescimento do país. Dessa forma, a flexibilização das leis 

trabalhistas e de um reforço da importância da negociação coletiva, seria a forma das 

empresas reduzirem os salários nos momentos de crise e manter o nível de emprego.  

Algumas defesas das mudanças no SRT podem ser vistas em (Pastore, 1994), 

onde o autor alega que o SRT é rígido, pois “não permite uma rápida adaptação das 

empresas às novas condições de competição e inovação que o Brasil enfrenta nos mercados 

internos e externos” (Pastore, 1994, p.15). Assim, a solução seria desregulamentar a rígida 

legislação trabalhista. O autor argumenta que o principal problema do alto custo do trabalho 

no Brasil é o fato dos encargos trabalhistas serem compulsórios, ou seja, não podem ser 

negociados entre patrões e empregados, e afirma que esses encargos representam cerca de 

102% do salário7. 

                                                   
7 Pastore inclui no cálculo dos encargos sociais o descanso semanal remunerado, o 13º salário, o 1/3 de férias, 
os dias de afastamento por doença - pagos pela empresa -, o aviso prévio e as despesas com a rescisão 
contratual.  O DIEESE (1997) adota um conceito mais amplo de salário e conclui que os encargos agregam 
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Para Pochmann (2001) essas medidas faziam parte da “adequação do Brasil à 

Terceira Divisão Internacional do Trabalho”8, que começou a ser estabelecida após os anos 

1980, e que estavam dentro de um programa de reorganização econômica e produtiva de 

enfrentamento da crise com base no receituário neoliberal (Krein, 1999). Nesse período, um 

intenso debate foi travado na sociedade sobre o futuro do sistema de relações de trabalho, o 

único consenso era de que o sistema, da forma como previsto originalmente9, não atendia às 

necessidades de empresas e trabalhadores.  

O governo brasileiro adota o discurso das entidades empresariais, nas palavras 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, para redução do desemprego o país deveria 

“tornar mais flexível o conjunto de regras relativas às relações de trabalho, de modo a 

preservar o número de empregos. Essa flexibilidade deveria possibilitar, por exemplo, que 

empresas e trabalhadores negociassem um leque tão vasto quanto possível de tópicos, tais 

como horas extras etc. Deveria resultar também em menores custos para a contratação de 

trabalhadores.” (KREIN, 1999, p.265) Essa visão ganhadora do debate era defendida pelas 

maiores e mais influentes entidades patronais no Brasil, FIESP, CNI, CNC, CNA e 

FENABAN. (TUMA, 1999) 

Essa nova postura governamental, que desde o período militar não havia 

proposto medidas no sentido de reduzir os direitos dos trabalhadores, representa uma 

significativa mudança no debate sobre as relações de trabalho no Brasil e nos propositores 

dessas mudanças. 

Com isso, nos anos 1990, ocorre um importante deslocamento do debate 
sobre a reforma da legislação sindical e trabalhista. Enquanto na década 
de 1980 a demanda por um novo sistema de relações de trabalho era 
formulada e impulsionada pelo movimento sindical na perspectiva de 
ampliar o espaço de sua atuação e fortalecer o seu papel na regulação do 
mercado de trabalho, nesta década, especialmente após 1994, a 
reformulação do sistema de relações de trabalho passaria a fazer parte da 
agenda de reformas vinculadas à estabilidade econômica e a abertura 
comercial, ganhando força as teses de flexibilização e desregulamentação 
defendidas pelos setores empresariais – e assumidas pelo governo federal. 
(KREIN, 1999, p.264). 

 
 

                                                                                                                                                           
25,1% aos salários pagos. Mais detalhes desse debate podem ser vistos em DIEESE (1997) e POCHMANN 
(1999). 
8 Para mais detalhes sobre a Terceira Divisão Internacional do Trabalho ver POCHMANN (1999) p. 26-36 
9  Para mais detalhes sobre o sistema de relações de trabalho originalmente concebido ver Rodrigues  (2008) 
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As medidas de flexibilização podem ser divididas sob três aspectos: 

 

1) Flexibilização de remuneração: PLR – Participação nos Lucros e 

Resultados (MP 1029/94); Fim da Política Salarial (Plano Real) (MP 

nº1.053/94); Salário Mínimo: sem índice de reajuste (MP1906/97); 

 

2) Flexibilização da jornada de trabalho: Banco de Horas (Lei 9.061/1998 e MP 

1.709/98); Liberação do Trabalho aos Domingos (MP 1.878-64/99). 

 

3)  Flexibilização da contratação e demissão: Trabalho por tempo determinado 

(Lei 9.601/98), Denúncia da Convenção 158 da OIT (decreto 

2.100/96);Cooperativas profissionais ou de prestação de serviços (Lei 

8.949/94);Trabalho em tempo parcial (MP 1709/98); 

 

Em Krein (2009) pode ser visto um quadro explicativo das principais mudanças 

na legislação trabalhista dividido nas áreas: contratual, tempo de trabalho, salarial, 

organização do trabalho e demissão. 

 

Quadro 3.1 
Principais mudanças na legislação trabalhista 

Área Medida Objetivos 
1. Cooperativa 
profissional ou de 
prestação de serviços. 
(Lei 8949/94); 

1. Cria cooperativas de prestação de serviço, sem 
caracterização de vínculo empregatício (sem os 
direitos trabalhistas da CLT). 

2. Contrato por tempo 
determinado. (lei 
9601/98); 

2. Reduz critérios de rescisão contratual e as 
contribuições sociais; desvincula o contrato por 
prazo determinado da natureza dos serviços 
prestados; 

3. Contrato por jornada 
parcial. (MP 1709/98); 

3. Estabelece jornada de até 25 horas semanais, 
com salário e os demais direitos proporcionais e 
sem participação do sindicato na negociação. 

Contratual 

  4. Suspende o contrato de trabalho, por prazo de 
2 a 5 meses, associado à qualificação 
profissional, por meio de negociação entre as 
partes; 
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4. Suspensão do Contrato 
de Trabalho. (MP 
1726/98); 

5. Elimina mecanismos de inibição da demissão 
imotivada e reafirma a possibilidade de demissão 
sem justa causa; o trabalhador, em caso de 
demissão no término da suspensão, tem direito de 
receber as verbas rescisórias e uma multa de um 
salário; 

  6. Define limites de despesas com pessoal, 
regulamenta e estabelece o prazo de 2 anos para 
as demissões por excesso de pessoal, 
regulamentando a demissão de servidores 
públicos estáveis por excesso de pessoal; 

5. Denúncia da 
Convenção 158 da OIT. 
(decreto 2100/96); 

7. Redefine a lei 6.019/74 de contrato temporário, 
estimulando o contrato de trabalho precário; 
elimina qualquer mecanismo de inibição da 
demissão imotivada; 

6. Setor público: 
demissão (lei 9801/99 e 
lei complementar 96/99); 

8. Estabelece a unificação de impostos e 
contribuições e a redução de parte do custo de 
contratação do trabalho; 

  9. Favorece a terceirização do emprego e das 
cooperativas de trabalho. 

7. Trabalho temporário 
(Portaria 2, 29/06/96); 

10. Amplia a possibilidade de utilização da lei 
6.019/74 de contrato temporário; 

  11. Generaliza a possibilidade de utilização do 
contrato de trabalho precário. 

8. Contrato para micro e 
pequenas empresas (Lei 
do Simples 9517/96); 

  

9. Terceirização (Portaria 
TEM de 1995 e 
Enunciado 331 do TST) 

  

1. Banco de Horas (Lei 
9061/1998 e MP 
1709/98); 

1. Define jornada organizada no ano para atender 
flutuações dos negócios e prazo de até 1 ano para 
sua compensação, através de acordo ou 
convenção coletiva; 

Tempo de 
Trabalho 

2. Liberação do Trabalho 
aos domingos (MP 1878-
64/99) 

2. Define o trabalho aos domingos no comércio 
varejista em geral, sem necessidade de 
negociação coletiva. 

1. Participação nos 
lucros e Resultados (MP 
1029/94 e Lei 
10.10/2000); 

1. Possibilita o direito dos trabalhadores 
participarem dos lucros e resultados da empresa, 
através da negociação; o valor da remuneração 
não incide sobre os encargos trabalhistas e não é 
incorporado ao salário; 

Salarial 

  2. Introduz a possibilidade da mediação e 
arbitragem. 
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2. Política Salarial (Plano 
Real – MP 1053/94); 

3. Induz a “livre negociação”, através da 
eliminação da política de reajuste salarial do 
Estado e proíbe as cláusulas de reajuste 
automático de salários; 

3. Salário Mínimo (MP 
1906/97). 

4. Fim da correção do salário mínimo com base 
em um índice de reajuste, sendo seu valor 
definido pelo Poder Executivo e introduz o piso 
salarial regional. 

1. Fim do Juiz classista 
(PEC 33-A/99); 

1. Acaba com o juiz classista na Justiça do 
Trabalho; 

2. Limitação da ação 
sindical no setor público 
(Decreto 2066/96); 

2. Estabelece punição para servidores grevistas e 
limita o número de dirigentes sindicais; 

3. Ultra-atividade 
acordo/convenção (MP 
1620/98); 

3. Inibe a validade de acordos e convenções até 
que novos sejam renegociados entre as partes; 

Organização 
do Trabalho 

4. Substituição de 
grevistas no setor público 
(MP 10/2001). 

4. Define a contratação temporária de até 3 
meses, renováveis, em caso de greve de 
funcionários públicos por mais de 10 dias. 

1. Comissão de 
conciliação prévia – CCP 
(Lei 8959/2000) 

1. Estabelece condições de julgamento em 
primeira instância dos dissídios individuais, 
funcionando de forma paritária, mas sem 
estabilidade para seus membros; 

  2. Define procedimento sumaríssimo para 
dissídio individual com valor abaixo de 40 vezes 
o valor do salário mínimo.; 

2. Rito Sumaríssimo (Lei 
9957/2000); 

3. Restringe a autuação no caso de conflito da 
legislação com acordo/convenção e desincentiva 
a aplicação de multa trabalhista em caso de 
ilegalidade trabalhista. 

3. Fiscalização do MTE 
(Portaria 865/95). 

4. Impede a autuação de multas quando há 
conflito entre a legislação e o acordo / convenção 
coletiva; 

Demissão 

   5. Permite que os acordos e convenções reduzam 
direitos acertados anteriormente. 

Fonte: Krein (1999) 
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3.3.2 – Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 

 

 

Ao final do Governo Itamar Franco, em dezembro de 1994, foi editada a 

medida provisória que regulamentou a PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Apesar 

de constar dos direitos dos trabalhadores desde a Constituição de 1946, a falta de 

regulamentação impedia a sua aplicação na prática. Após diversas reedições da Medida 

Provisória, em dezembro de 2000, a PLR foi transformada em lei (Lei nº 10.101), fazendo 

com que as negociações para programas de PLR avançassem fortemente, principalmente na 

Indústria.  Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), em 2005, a maioria dos acordos de PLR localizava-se na indústria de 

transformação, com destaque para o setor metalúrgico e químico (DIEESE, 2006). Porém, 

da forma como ela foi implementada e funciona no Brasil, a PLR é remuneração variável, 

pois a lei determina que deve haver algum tipo de meta a ser alcançada pelos trabalhadores, 

e dessa forma, as empresas estabelecem essas metas e faz o pagamento desses valores 

dependendo do desempenho. Por isso, a PLR é considerada como um elemento de 

flexibilização das relações de trabalho, pois ela possibilita a flexibilização da remuneração, 

ou seja, na prática, isso significa que, em momentos de crescimento econômico e melhor 

resultado das metas estabelecidas, a remuneração fixa do trabalhador pode ser acrescida da 

parcela variável, enquanto que, em momentos de recessão ou não atingimento das metas, o 

trabalhador pode somente receber a parte fixa (TUMA, 1999).  

Outro fator importante para que a PLR se configure em um instrumento de 

flexibilização é que seu pagamento está desvinculado da remuneração, e também, não 

incide qualquer encargo trabalhista e previdenciário (KREIN, 1999), constituindo um forte 

atrativo para as empresas introduzirem a PLR. 
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3.3.3 - Fim da Política Salarial 

 

 

A desindexação da economia como um todo foi uma das principais ferramentas 

utilizadas pelo Plano Real para interromper a escalada inflacionária e reverter às 

expectativas futuras. Sendo assim, seria possível inibir a existência de inércia inflacionária 

e dar fim ao conflito distributivo que estava subjacente à inflação (CAPELAS et al, 2008). 

Sob o argumento de incentivar a “livre negociação”, o Plano Real não só extinguiu o 

reajuste salarial oficial, como também proibiu que os acordos e convenções incluíssem 

cláusulas de reajuste ou correção automática dos salários, vinculada a qualquer índice de 

preços. 

O alto desemprego nesse período reduziu o poder de barganha dos sindicatos de 

trabalhadores, o que pode ser expresso na redução do número de greves: de 1.034 

paralisações ocorridas em 1994, houve apenas 630 em 1997 (DIEESE, 1998). 

Nesse período também houve uma importante alteração no tipo de 

reivindicação que motiva as greves. No início da década, a maioria das greves tinha como 

principal objetivo repor as perdas infringidas pela inflação e obter melhor remuneração. A 

partir de 1996, a maioria das paralisações passaram a ser pela manutenção dos direitos e das 

condições já existentes, ou seja, as greves deixam de ser por ampliação de direitos e 

melhoria da remuneração dos trabalhadores, e passam a ser, em sua maioria, para manter as 

condições existentes, tendo, dessa forma, um caráter “defensivo”. 
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Tabela 3.7 
Número de greves por caráter de reivindicação 

Brasil 1995-2007 

Ano Defensivo 
Descumprimento 

de direitos 
Manutenção de 

condições vigentes Propositivo Protesto Solidariedade Total 

1995 537 441 119 618 32 2 1.056 
1996 802 692 134 520 37 2 1.228 
1997 416 328 114 291 16 0 631 
1998 408 313 124 174 30 4 531 
1999 401 299 160 180 51 1 506 
2000 349 245 142 260 56 2 525 
2001 253 174 102 213 35 0 416 
2002 179 126 67 158 28 1 298 
2003 153 105 66 208 41 0 340 
2004 150 107 54 197 28 1 302 
2005 134 69 72 207 50 2 299 
2006 168 87 110 217 49 0 320 
2007 146 101 61 209 48 1 316 

Fonte: DIEESE. SAG-DIEESE – Sistema de Acompanhamento de Greves. Painel original. Dados Preliminares 

Obs: A soma das parcelas pode ser superior ao total, dado que uma mesma paralisação pode conter diversas e distintas motivações 

 
 

Gráfico 3.3 
Participação percentual do tipo de reivindicação no total de greves 

Brasil 1995-2007  
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Amorim (2004) analisa as negociações coletivas no Brasil e aponta que o novo 

contexto econômico influenciou decisivamente as prioridades dos sindicatos, pois a 

manutenção do emprego e de direitos tornou-se prioridade, e dessa forma, temas 

relacionados ao emprego foram inseridos nas negociações coletivas. 

Pelo menos até o fim da década dos 1990, o fim da política salarial significou 

que muitas categorias profissionais não conseguiram, por meio de negociação, reajustes que 

implicassem aumento de salário real e repasse de parte dos ganhos de produtividade aos 

salários. Mais do que isso: segundo o DIEESE, as negociações coletivas realizadas a partir 

de 1996 (início do levantamento) indicaram que expressivos reajustes salariais foram 

efetuados abaixo da inflação. Nesse balanço observa-se que de 1996 até 2003, a parcela de 

reajustes abaixo do INPC na respectiva data-base situa-se acima de 30%, chegando a 

alcançar cerca de 58% em 2003. Desde então os reajustes abaixo do INPC vêm caindo 

fortemente, em 2004 esse percentual caiu para 19,1% e em 2006 apenas 3,7% dos reajustes 

não repuseram a inflação.    

A partir desse ano o quadro se altera, com 54,9% dos reajustes superando o 

INPC e em 2006 85,7% conseguindo aumento real de salário, sendo esse o melhor 

resultado desde o início da pesquisa.  

Na Tabela 3.8 e no Gráfico 3.4 a seguir pode ser observada a distribuição dos 

reajustes salariais comparados com o INPC-IBGE. 

Tabela 3.8 
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE 

Brasil 1996-2007 
Acima do INPC-

IBGE 
Igual ao INPC-

IBGE Abaixo do INPC-IBGE Total Ano 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

1996 120 51,9 9 3,9 102 44,2 231 100 
1997 184 39,1 73 15,5 213 45,3 470 100 
1998 141 43,5 64 19,8 119 36,7 324 100 
1999 111 35,1 46 14,6 159 50,3 316 100 
2000 190 51,5 56 15,2 123 33,3 369 100 
2001 214 43,2 97 19,6 184 37,2 495 100 
2002 123 25,6 134 27,9 223 46,5 480 100 
2003 103 18,8 125 22,8 320 58,4 548 100 
2004 361 54,9 171 26,0 126 19,1 658 100 
2005 459 71,7 104 16,3 77 12,0 640 100 
2006 565 86,3 70 10,7 20 3,1 655 100 
2007 627 87,7 59 8,3 29 4,0 715 100 

Fonte: DIEESE (2008)     
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Gráfico 3.4 

Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE 
Brasil 1996-2007 
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Fonte: DIEESE (2008) 

 

Assim, mesmo considerando os níveis baixos de inflação, o salário real 

apresentou redução no período, apesar da leve recuperação nos últimos anos a remuneração 

média dos trabalhadores ainda não retornou ao patamar anterior. 

 

 

3.3.4 - Salário Mínimo 

 

 

O governo FHC editou uma medida provisória (MP 1906/97) estipulando o 

salário mínimo em R$ 120,00 e desvinculando este piso de qualquer índice de inflação. 

Apesar dessa desvinculação, o salário mínimo teve considerável recuperação do seu poder 

de compra nos últimos anos. O governo FHC empreendeu aumento real do salário mínimo 

e nos anos de 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, o que totalizou crescimento do poder 
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aquisitivo de 42,15%. Já no governo Lula, o aumento real ocorreu em todos os anos da sua 

gestão, totalizando, até 2007 31,9% e no período todo o aumento real de 87,6%. 

 

Tabela 3.9 
Reajuste do Salário Mínimo 

Brasil - 1995 a 2007 
INPC-IBGE 

Data-base 
salário 
mínimo 
nominal 

Reajuste 
inflação ganho/perda 

real 
05/95 R$ 100,00  42,85% 16,5% 22,6% 
05/96 R$ 112,00  12,0% 18,2% -5,3% 
05/97 R$ 120,00  7,1% 8,2% -1,0% 
05/98 R$ 130,00  8,3% 4,1% 4,0% 
05/99 R$ 136,00  4,6% 5,4% -0,8% 
04/00 R$ 151,00  11,0% 5,4% 5,4% 
04/01 R$ 180,00  19,2% 6,3% 12,2% 
04/02 R$ 200,00  11,1% 9,7% 1,3% 
04/03 R$ 240,00  20,0% 18,5% 1,2% 
05/04 R$ 260,00  8,3% 7,1% 1,2% 
05/05 R$ 300,00  15,4% 6,6% 8,2% 
04/06 R$ 350,00  16,7% 3,2% 13,0% 
04/07 R$ 380,00  8,6% 3,1% 5,3% 
Total - 442,8% 189,3% 87,6% 
Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

É importante ressaltar que esse ganho foi insuficiente para repor as perdas 

históricas do salário mínimo, conforme pode ser visto no gráfico a seguir, bem como para 

impedir a queda da remuneração real média vista anteriormente. 

 

 

3.3.5 - Banco de Horas 

 

 

O sistema de banco de horas foi introduzido pela mesma legislação do Contrato 

por Tempo Determinado. Segundo o Ministério do Trabalho, a idéia central da medida era 

criar um: 

(...) sistema de compensação de horas extras mais flexível, que poderá ser 
estabelecido através de negociação coletiva entre as empresas e os seus 
empregados com participação no sindicato, podendo abranger todas as 
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modalidades de contratação, ou seja, todos os trabalhadores. (BRASIL, 
Ministério do Trabalho, 1998, p.09) 

 

A lei implica que a jornada de trabalho possa ultrapassar às 44 horas semanais, 

definidas na Constituição10, sem que o trabalhador receba hora extra, desde que haja 

compensação destas horas ao longo de um ano. Na prática isso significa redução da 

remuneração total do trabalhador, pois, o que anteriormente era pago como hora extra, com 

acréscimo mínimo de 50% sobre a hora normal, passa a se tornar apenas horas de folga.  

É importante ressaltar que tal sistema de compensação de horas só é válido 

mediante a um acordo ou convenção coletiva, reduzindo o alcance de tal medida, porém, 

dado o crescente desemprego, muitas categorias fizeram acordos de banco de horas, tendo 

como contrapartida da empresa a manutenção do nível de emprego. Os dados da tabela 3.10 

a seguir mostram que a quantidade de trabalhadores que trabalharam acima da jornada legal 

na Região Metropolitana de São Paulo está acima dos 40% em três dos quatro grandes 

setores da economia, e também, apresenta a jornada semanal média, que varia 

consideravelmente entre os setores. Entretanto, no comércio e construção civil a 

possibilidade de redução salarial provocada pelo banco de horas provavelmente é maior, 

pois, nestes setores a jornada semanal média é superior a jornada legal, ao mesmo tempo 

em que a proporção de trabalhadores que excederam a jornada constitucional mantém-se 

acima dos 50%. Já o setor de serviços apresenta jornada semanal média de 42 horas, porém, 

a participação dos que trabalharam acima de jornada legal é superior a 30% em todo 

período. Assim esses dados ajudam a demonstrar que o potencial de redução da 

remuneração total via sistema de banco de horas é bem significativo. 

                                                   
10 Quanto à jornada de trabalho, o artigo 7º no inciso XIII da Constituição determina: “duração do trabalho 
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”  
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Tabela 3.10 
Horas semanais trabalhadas pelos assalariados no trabalho principal, segundo setor de 

atividade econômica e percentual que trabalhou acima da jornada legal 
Região Metropolitana de São Paulo 1995-2010 

 

Setor de Atividade 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL              
Jornada Semanal Média  43 43 43 43 43 44 43 44 44 43 43 43 43 
Assalariados que Trabalharam 
Mais que a Jornada Legal (em 
%) 

41,4 41,4 42,1 40,6 42,4 44,6 43,2 44,2 44,0 42,8 40,6 39,0 37,4 

Indústria              
Jornada Semanal Média  43 43 43 42 43 43 43 43 44 44 43 43 43 
Assalariados que Trabalharam 
Mais que a Jornada Legal (em 
%) 

42,5  41,4  42,2  37,9 40,7 44,4 43,4 44,1 43,2 42,4 38,8 36,7 33,3 

Comércio              
Jornada Semanal Média  46 46 47 47 47 47 48 48 47 47 47 46 46 
Assalariados que Trabalharam 
Mais que a Jornada Legal (em 
%) 

55,1  55,1  56,0  57,5 59,1 61,1 59,2 62,2 60,6 59,1 56,6 55,0 54,6 

Serviços              
Jornada Semanal Média  41 42 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Assalariados que Trabalharam 
Mais que a Jornada Legal (em 
%) 

35,8 36,8 37,3 36,5 38,2 39,5 38,2 38,8 39,2 38,0 36,5 35,2 33,8 

Construção Civil              
Jornada Semanal Média  45 45 45 44 45 46 45 45 46 45 46 45 45 
Assalariados que Trabalharam 
Mais que a Jornada Legal (em 
%) 

55,4 50,5 54,7 49,6 52,4 58,2 52,6 54,5 55,6 53,0 50,2 48,0 48,7 

Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED.        
Nota: Exclusive os Assalariados que não trabalharam na semana.         

 

 

3.3.6 - Trabalho em Tempo Parcial (menos de 25 horas semanais) 

 

 

No segundo semestre de 1998, o governo anunciou um pacote trabalhista que 

incluía a regulamentação do trabalho em tempo parcial. O objetivo desta medida era 

propiciar o aumento do emprego formal por meio da redução da jornada de trabalho de 

alguns empregados, os quais se interessassem por esta redução. 

A lei estabelece que o regime de tempo parcial possa ser estabelecido por 

comum acordo entre empregado e empregador, e o salário, assim como os demais direitos 

trabalhistas serão determinados conforme a duração da jornada semanal trabalhada. A lei 
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não limita, de qualquer forma, a utilização deste tipo de contrato, nem prevê a participação 

dos sindicatos, já que a medida deve ser estabelecida como opção do trabalhador 

individual.  

De qualquer forma, na literatura, esse tipo de modalidade de jornada é visto 

como um dos elementos que integram a precarização da força de trabalho. Um estudo 

apresentado em 1993 pela Organização Internacional do Trabalho, acerca do trabalho em 

tempo parcial, demonstra claramente que tal modalidade de trabalho reduz as garantias ao 

trabalhador, já que não estabelecem obrigatoriamente um salário mínimo, remuneração das 

horas extras acima do valor da hora prevista em contrato, férias remuneradas de 30 dias ou 

13º salário. A conclusão do estudo é de que, em muitos países, os trabalhadores em tempo 

parcial são tratados como trabalhadores marginais ou ocasionais (OIT, 1992). Outros 

estudos da OIT demonstram também a importância do trabalho em tempo parcial entre as 

mulheres. Estima-se que no mundo todo, a porcentagem de participação feminina no 

trabalho parcial encontre-se entre 60 e 90%. Na União Européia, por exemplo, as mulheres 

ocupam 83% dos postos de trabalho em tempo parcial (OIT, 2007). 

 

 

3.3.7 - Suspensão do Contrato de Trabalho 

 

 
A Medida Provisória 1.726/98 estabeleceu a possibilidade de suspensão do 

contrato de trabalho por tempo indeterminado para (re) qualificação profissional do 

trabalhador, desde que negociada entre o sindicato e a empresa. A suspensão do contrato de 

trabalho é comumente acompanhada por algumas medidas, dentre as quais, as mais 

relevantes são: 

 

1. Durante o período da suspensão, o trabalhador receberá uma “bolsa qualificação”, a 

qual funciona nos mesmos moldes do seguro-desemprego. 

2. A empresa se compromete a oferecer um curso de qualificação no período da 

suspensão. 

3. O trabalhador continuará a receber o ticket-alimentação. 
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4. No caso de demissão após a suspensão, o trabalhador tem direito a receber verbas 

rescisórias e multa no valor de um salário. 

5. No caso de demissão, o trabalhador pode inscrever-se no programa seguro-

desemprego. 

6.  O trabalhador, após a (re) qualificação, retornará a mesma função com o mesmo 

salário (OLIVEIRA, SIQUEIRA NETO, 1998). 

 

3.3.8 Contrato por Tempo Determinado 

 

No plano do discurso, o Contrato por Tempo Determinado foi uma medida 

estabelecida pelo Poder Executivo visando combater o agravamento do desemprego que 

vinha se configurando em meados da década de 1990. Os objetivos do governo quanto a 

essa medida eram: 

(...) ampliar os postos de trabalho, com redução de encargos sociais e 
custos para as empresas, incluir no mercado formal parcela dos 
trabalhadores que, assalariados sem carteira assinada, não possuem seus 
direitos trabalhistas assegurados, e estimular a negociação coletiva como 
um dos pilares mais importantes do processo de modernização das 
relações trabalhistas (BRASIL, Ministério do Trabalho, 1998, p.9) 

 

Este tipo de contratação permite que a empresa aumente seu quadro de pessoal 

por até 24 meses, desde que isso seja acordado em negociação coletiva com participação 

sindical. Para facilitar a contratação, a lei estabelece redução de 50% de diversas 

contribuições patronais, tais como Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social de 

Aprendizagem Comercial (Senac)11, dentre outros, bem como a redução da alíquota de 

FGTS de 8% para 2%, e a dispensa do pagamento de aviso prévio, ou da multa de 40% 

sobre a contribuição do FGTS, quando o desligamento do trabalhador for de iniciativa do 

empregador. 

                                                   
11 Essas duas contribuições não constituem contribuições sociais, posto que não estão dirigidas ao 
financiamento de nenhum ramo da Seguridade Social. Essas contribuições existem desde os anos 1940 e são 
voltadas para a sustentação de atividades e serviços (inclusive de aprendizagem) para os empregados da área 
do comércio, serviços e indústria. O Senac e o Sesc foram criados em 1946; o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) em 1942.  
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A lei que formaliza o Contrato por Tempo Determinado, também possibilitou a 

eliminação do pagamento de hora-extra, por meio da introdução do Banco de Horas. A lei 

permite a utilização deste tipo de contrato em 50% dos empregados, para empresas com até 

50 empregados; 35% para empresas que possuem entre 50 e 199 empregados, e 20% para 

as corporações com mais de 200 empregados. 

O efeito desta medida pode ser considerado bastante controverso, pois tal 

medida é considerada, por alguns, inconstitucional12. A controvérsia acerca da 

constitucionalidade da lei, provavelmente, tem reduzido sua aplicação generalizada, já que 

as empresas temem acumular grandes passivos trabalhistas no futuro. 

Independentemente de sua abrangência, a introdução do Contrato por Tempo 

Determinado significou mais um passo na ampliação da flexibilização do mercado de 

trabalho, aumentando a precarização do trabalhador. 

 

 

3.3.9 - Cooperativas Profissionais 

 

 

As cooperativas profissionais foram estabelecidas por lei em 1994, permitindo 

que os trabalhadores pudessem se organizar para prestar serviços ou executar um trabalho 

dentro de uma empresa, sem que isso caracterizasse vínculo empregatício. No plano do 

discurso, elas tinham por objetivo aumentar as oportunidades de trabalho para o 

trabalhador, o qual deixaria de depender dos postos de trabalho oferecidos pelos 

empregadores. 

Contudo, a medida teve como resultado a criação de diversas cooperativas 

“fantasmas”, que surgiram por pressão dos empregadores, que almejavam reduzir seus 

custos por meio da redução de encargos. Essa é uma das formas assumidas pela 
                                                   
12 Rozicki (1999) justifica a inconstitucionalidade da seguinte forma: “Dispõe o 1° art. da CF que o Brasil 
constitui-se em Estado democrático de direito, reiterando o Preâmbulo, a fonte básica de qualquer 
interpretação constitucional que se desejar implementar, o marco diretor da própria Carta, o qual frisa a 
instituição do "Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social (...)".Pois bem, resta alcançar 
a compreensão da expressão Estado democrático e de democracia, do termo igualdade, um princípio que 
integra a noção de democracia de acordo com a autenticidade daquele, e de direitos sociais.” 
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terceirização no Brasil, pois trabalhadores, antes formalizados, vão trabalhar em 

cooperativas para prestar serviços aos seus antigos patrões e assim deixam de ter diversos 

direitos. 

Ainda que a medida tenha contribuído para flexibilizar as relações de trabalho, 

em anos mais recentes, a Justiça do Trabalho tem reconhecido a condição de empregado a 

diversos membros de cooperativas, quando se configura vínculo trabalhista. Resultado 

disso foi a diminuição da intensidade do crescimento das cooperativas, quando comparadas 

aos primeiros anos de vigência da medida. 

No primeiro levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Economia 

Solidária, divulgado em 2005 - 2006, foram identificados 14.954 Empreendimentos 

Econômicos Solidários, localizados em 2.274 municípios (41% dos municípios brasileiros). 

Em termos de distribuição regional, esses empreendimentos estão mais concentrados na 

região Nordeste, a mais pobre do país (44%), seguindo-se a região Norte com 13%, a 

Sudeste com 14%, a Centro-Oeste com 12% e 17% na região Sul (MTB, 2006, b). Desses 

empreendimentos, 11% (1.645) constituem cooperativas.  

 

 
3.4 Considerações finais 
 
 
 

A segunda metade da década de 1990 e início dos anos 2000 foram 

caracterizados, do ponto de vista das relações de trabalho, por uma piora significativa dos 

indicadores do mercado de trabalho, tanto no que tange às taxas de desemprego, que 

apresentaram aumentos significativos, quanto na remuneração média dos trabalhadores, que 

foi reduzida ao longo desse período, principalmente na segunda metade dos anos 90. Parte 

desse quadro pode ter como explicação o baixo dinamismo da economia, que se traduz em 

baixas taxas de crescimento econômico, e dessa forma, a criação de novos postos de 

trabalho ficou num patamar abaixo de outros períodos. Outro fator importante nas 

mudanças vistas no mercado trabalho brasileiro, diz respeito às estratégias adotadas pelas 

empresas para aumentar a produtividade, que se utilizaram de inovações tecnológicas e/ou 
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organizacionais, tendo como resultado, do ponto do vista do trabalho, uma redução da 

necessidade de força de trabalho e a precarização das condições da mesma. 

Porém os elementos que utilizamos dessas transformações para nossa reflexão 

são: a postura governamental de propor mudanças no SRT, que estava alinhada às 

proposições do “Consenso de Washington” e do neoliberalismo, e também, das relações 

entre patrões e empregados através dos resultados das negociações coletivas e das greves 

no período. Assim, a soma de fatores conjunturais (cenário econômico principalmente) e as 

medidas governamentais de flexibilização das relações de trabalho. O resultado dessas 

transformações no mundo do trabalho se traduz na piora das relações de trabalho do ponto 

de vista dos trabalhadores, pois, com a falta de emprego estes se tornaram mais suscetíveis 

às mudanças propostas que viriam para “reduzir o desemprego”, e também, reduzindo o 

poder de barganha dos trabalhadores nas negociações, que é percebida na menor quantidade 

de greves e na maior participação de greves “defensivas” no conjunto destas, tendo como 

resultado que em boa parte do período analisado os reajustes salariais apresentaram 

consideráveis percentuais de reajustes abaixo da inflação, o que significa redução do poder 

de compra dos salários para esses trabalhadores do que os dados de queda do rendimento 

médio apontaram. 

É também destaque em nossa análise que, a partir de 2003, há uma inflexão na 

tendência de precarização e redução salarial vista até então. A partir de 2004 as 

negociações salariais em sua maioria conseguem repor a inflação e ter aumento real de 

salário, nesse mesmo tempo o salário real médio interrompe sua queda e começa um 

processo de recuperação do poder de compra dos salários, porém sem ainda retomar ao 

patamar de 1995. Também colabora para esse quadro a nova postura governamental de 

engavetar diversos projetos de flexibilização das relações de trabalho que haviam sido 

propostos no governo FHC, dessa forma, esses dois fatores podem ser considerados os mais 

importantes para a retomada do salário médio dos trabalhadores na segunda metade dos 

anos 2000. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A distribuição funcional da renda e a relação entre patrões e empregados são 

objetos de estudo desde Adam Smith, onde as primeiras contribuições para esse aspecto 

dessa discussão aparecem. A mais importante contribuição de Smith está em estabelecer a 

relação de disputa entre trabalhadores e capitalistas e a forma como essa disputa é feita, a 

qual, até os dias de hoje permanece completamente válida por ser uma das características 

do capitalismo e, porque serviu como referencial para as próximas elaborações que 

refinaram e trouxeram mais detalhes a discussão sobre a DFR. David Ricardo avança em 

relação a Smith, pois, conceitua de forma mais elaborada a relação inversa entre salários e 

lucros. Essas idéias também são usadas por Marx, que introduz mais elementos acerca da 

determinação dos salários, como o conceito de trabalho socialmente necessário. Com isso, 

as horas trabalhadas ganham outro caráter, que não apenas a quantidade de horas 

trabalhadas como Smith e Ricardo tratavam. Esses três autores tratam a DFR como uma 

relação de disputa do produto criado entre trabalhadores e capitalistas. Há também uma 

segunda forma de tratar a DFR, através do processo de formação dos preços, porém, como 

nosso objeto de estudo é a DFR e as relações de trabalho, usamos ao longo do trabalho o 

referencial construído pela primeira linha de análise. 

Ao observar o comportamento da DFR no Brasil de 1995 a 2007 constatamos 

comportamentos distintos ao longo dos anos. O primeiro vai de 1995 a 2004, onde a 

tendência observada é de queda nos rendimentos salariais e aumento do EOB e renda do 

capital, com alguns momentos de estabilidade.  

Esse período foi caracterizado por mudanças importantes nas relações de 

trabalho brasileiras. Partes destas mudanças foram promovidas pelo governo – que estava 

de acordo com as propostas do “Consenso de Washington” – e, de alguma forma, 

contribuíram para a redução salarial, tanto do salário médio como na sua participação no 

PIB. Dentre essas medidas, as que merecem destaque e estão mais diretamente ligadas à 

redução salarial, são: a introdução da possibilidade de não pagamento de horas extras, via a 

criação do banco de horas, e a PLR, que abre a possibilidade de flexibilização da 

remuneração. 
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Ao mesmo tempo em que o governo atuava no sentido de desregular as relações 

de trabalho, o processo de privatizações e abertura da economia brasileira estava em curso, 

seguindo as propostas do “Consenso de Washington”. Na análise dos dados por setor de 

atividade observamos que os setores onde o processo de privatização foi completo como 

Comunicações, onde o EOB cresceu mais de 15.000% em termos reais e os salários apenas 

112%, sendo este um dos setores que mais contribuiu para a concentração de renda nesse 

período. O setor de Instituições Financeiras também teve mudanças significativas em sua 

estrutura patrimonial. Nesse período diversos bancos estaduais foram privatizados e, em 

sua maioria, foram incorporados por grandes instituições nacionais e estrangeiras. Do ponto 

de vista da DFR, o setor financeiro também contribuiu para o aumento da desigualdade, 

pois, é o segundo setor com maior participação no EOB de toda economia e apresentou 

crescimento real de 30%. Já os salários tiveram queda real de 5% no período. 

Outro aspecto importante da DFR é a papel distributivo que o Estado exerce. 

Em nossa análise excluímos as informações referentes à Administração Pública, os 

resultados encontrados nessa análise foram que a DFR seria ainda mais desigual sem a 

participação do Estado, pois não há objetivo de lucro nessa atividade. Assim, a participação 

dos salários no PIB cairia de 38% para 32% em 2007, em contrapartida à participação do 

EOB subiria de 40% para 45% neste mesmo ano. 

Neste primeiro período de análise observa-se também a piora dos indicadores 

do mercado de trabalho, notadamente, o aumento da informalidade e o crescimento das 

taxas de desemprego. Do ponto de vista da DFR, a piora do mercado de trabalho impactou 

o poder de barganha dos trabalhadores nas negociações coletivas, que foi reduzido nesse 

primeiro período. Os dados disponíveis mostram uma redução significativa do número de 

greves, como também, uma mudança das motivações destas, que passaram a ser 

principalmente por manutenção de direitos ou pelo cumprimento da legislação trabalhista. 

Assim, os resultados das negociações coletivas na parte salarial apontam uma grande 

parcela de reajustes salariais abaixo da inflação. Em 2002 e 2003 essa parcela foi de 46% e 

58% respectivamente, o que significa redução do poder de compra desta parcela de 

trabalhadores, sendo esse um fator para compreender a piora da distribuição nesse primeiro 

período. 
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O segundo período que se destacou em nossa análise vai de 2004 a 2007 e se 

caracteriza pela redução da desigualdade funcional. Nesses anos aconteceram mudanças 

importantes nas relações entre patrões e empregados, que têm como elementos centrais, em 

primeiro lugar, a mudança da postura governamental em relação às reformas liberalizantes 

e flexibilizadoras das relações de trabalho que vinham em curso desde os anos 90. Isso 

pode ser explicado pela mudança de governo em 2003, em que o novo presidente eleito, 

Luiz Inácio Lula da Silva, que mantinha relações mais estreitas com sindicatos de 

trabalhadores, barrou a continuidade dessas reformas. Em conjunto com essa nova postura 

governamental há uma significativa melhora dos indicadores do mercado de trabalho, 

notadamente, a redução das taxas de desemprego, que foi influenciada pela volta do 

crescimento econômico a taxas mais expressivas, que significou a retomada do crescimento 

do emprego (principalmente formal) acima do crescimento da PEA. Essa melhora no 

mercado de trabalho somado ao crescimento econômico com a inflação sob controle 

significou um aumento do poder de barganha dos trabalhadores. Um indicador dessa 

mudança no poder de barganha em favor dos trabalhadores pode ser visto na mudança da 

motivação das greves que passaram, em sua maioria, a ter uma caráter mais propositivo em 

busca de novas conquistas, como por exemplo, reajuste de salário acima da inflação e, é 

justamente isso que os dados de reajustes salariais mostram nesse período, a grande maioria 

dos reajustes de salário superaram a inflação, o que significa um aumento dos salários reais. 

Muitos dos aspectos observados nessa dissertação, como por exemplo, o papel 

das privatizações, dos setores e do Estado na DFR, merecem atenção nas pesquisas futuras 

sobre esse tema, pois há lacunas importantes no estudo da DFR no Brasil a serem 

preenchidas, uma vez que a maioria dos estudo sobre distribuição de renda no Brasil tratam 

com mais detalhes a distribuição pessoal. Essa dissertação tem como objetivo contribuir 

para o debate distributivo, pois considero que a construção desenvolvida e socialmente 

justa passa pela melhora da distribuição de renda.  
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