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capítulo

33 o Salário Mínimo e a Queda Recente 
da Desigualdade no Brasil

Sergio Firpo*

Maurício cortez Reis*   

1 IntRoDução

O objetivo deste capítulo é analisar o papel do aumento do salá-
rio mínimo na redução da desigualdade dos rendimentos do trabalho 
principal de 2001 a 2005. Variações no salário mínimo devem influen-
ciar as pessoas na cauda inferior da distribuição de rendimentos, em-
bora não exatamente os pobres, já que uma proporção relativamente 
elevada de trabalhadores recebe rendimentos inferiores a um salário 
mínimo. Ao afetar os rendimentos desses indivíduos, que, em 2001, 
encontravam-se entre o 19o e o 28o percentil da distribuição de ren-
dimentos, aumentos do salário mínimo devem provocar uma redução 
na desigualdade.

Várias evidências indicam que aumentos do salário mínimo pro-
duzem um impacto importante sobre a queda da desigualdade. Resul-
tados nessa direção são obtidos por Dinardo, Fortin e Lemieux (1996) 
e Card e Krueger (1995) para os Estados Unidos, assim como por 
Machin e Manning (1994) para o Reino Unido. Evidências semelhan-
tes são obtidas para o Brasil. Fajnzylber (2003) mostra que mudanças 
no salário mínimo estão relacionadas a alterações na distribuição dos 
rendimentos, tanto no setor formal quanto no informal. Rodrigues e 
Menezes-Filho (2006) também mostram evidências de que, no Bra-
sil, o comportamento da desigualdade de rendimentos nas décadas de 
1980 e de 1990 foi influenciado pelo salário mínimo. 

Evidências internacionais (ver Carde; Krueger, 1995) mostram 
que aumentos no salário mínimo não produzem impactos adversos 
sobre o emprego. Resultados estimados para o Brasil, por Lemos 
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(2006), são consistentes com as evidências internacionais. �eumar�;�eumar�; 
Cunningham (2006), por sua vez, usando dados da �esquisa Mensal de(2006), por sua vez, usando dados da �esquisa Mensal de 
Emprego (SIGA), obtiveram resultados que indicavam uma redução 
do emprego provocada por aumentos do salário mínimo. 

�o Brasil, o período de 2001 a 2005 foi marcado por um aumen-
to significativo no valor do salário mínimo. Nesse período, o salário 
mínimo nominal passou de R$ 180,00, em 2001, para R$ 300,00, em 
2005. Esse aumento foi superior ao da taxa de inflação, e implicou uma 
elevação do salário mínimo real em cerca de 16%. De 2001 até 2005, o 
rendimento médio do trabalho principal apresentou uma tendência de-
crescente. Com isso, houve um acentuado aumento na razão entre o sa-
lário mínimo e o salário médio (de 0,23 para 0,39). Espera-se, portanto, 
que o aumento no salário mínimo tenha influenciado parte da redução 
da desigualdade de renda observada no período de 2001 a 2005.

�este capítulo, a próxima seção apresenta uma análise descritiva 
da evolução do salário mínimo entre 2001 e 2005, e sua relação com o 
comportamento da desigualdade. A seção 3 enfoca a metodologia usa-
da para avaliar a contribuição do salário mínimo na queda recente da 
desigualdade. �a seção 4, são mostrados e comentados os resultados 
estimados e, na seção 5, são expostas as conclusões do estudo. 

2 anÁlISE DEScRItIVa

Esta seção descreve o comportamento da desigualdade, medida 
pelo coeficiente de Gini, nos rendimentos do trabalho, assim como do 
salário mínimo real e da média dos rendimentos para o total de traba-
lhadores em 2001 e em 2005. Os valores para essas variáveis, nesses 
dois anos, são mostrados no gráfico 1. 

Entre 2001 e 2005, o salário mínimo real aumentou em 16%, en-
quanto o rendimento médio do trabalho principal caiu, consideran-
do-se o total de ocupados, de R$ 784,00 para R$ 770,00 em termos 
nominais, o que corresponde a uma queda de 1,8%, e representa uma 
redução de 31% em termos reais. Com isso, a razão entre o salário 
mínimo e o rendimento médio, que era de 0,23, em 2001, aumentou 
para 0,39, em 2005. 

Como ilustra o gráfico 1, o aumento no salário mínimo entre 2001 
e 2005 esteve associado a uma redução na desigualdade dos rendimen-
tos do trabalho, a qual, medida pelo coeficiente de Gini, registrou 
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uma queda de 0,558 para 0,535. �ortanto, o comportamento dessas 
variáveis está de acordo com as evidências apresentadas na literatura, 
segundo as quais  o salário mínimo e a desigualdade são negativamen-
te correlacionados.

GRÁFICO 1
Desigualdade, rendimentos do trabalho e salário mínimo –  
2001e 2005

Fonte: Pnad.

O gráfico 2 mostra a densidade do logaritmo dos rendimentos do 
trabalho em 2001 e em 2005. �ode-se observar uma grande concentra-
ção de trabalhadores recebendo, em 2001, exatamente um salário mí-
nimo. Evidências semelhantes são documentadas em outros artigos – 
ver, por exemplo, Lemos (2006). 

GRÁFICO 2
Densidades do log dos rendimentos do trabalho – 2001 e 2005

Fonte: Pnad.
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3 DaDoS

�a análise empírica, são usados dados da �esquisa �acional por 
Amostra de Domicílios (�nad) para 2001 e 2005. São incluídos na amos-
tra todos os indivíduos ocupados e com rendimentos do trabalho po-
sitivos na semana de referência da pesquisa. Dessa forma, são obtidas 
informações sobre cerca de 125 mil indivíduos em cada um dos anos. 

�este capítulo, concentramo-nos nos rendimentos do trabalho 
principal. Outras variáveis fornecidas pela �nad, para cada indivíduo, e 
utilizadas na análise empírica, são as seguintes: idade, nível de escolari-
dade, região de residência, gênero, raça, posição na família, posição na 
ocupação, setor de atividade, tamanho e localização (se em área urbana 
ou em área rural) do município em que a pessoa reside. Aqui, chama-
remos o conjunto dessas variáveis de “covariadas” ou “observáveis”, 
ou simplesmente de .

As informações sobre o salário mínimo são fornecidas pelo Minis-
tério do Trabalho brasileiro. Os valores reais do salário mínimo e dos 
rendimentos do trabalho são calculados a partir do Índice �acional de 
�reços ao Consumidor (I��C). Os valores reais dessas variáveis são 
referentes a setembro de 2005. 

 4 MEtoDoloGIa 

A fim de se isolar o efeito de mudanças do salário mínimo so-
bre a desigualdade salarial, indicamos o salário do trabalhador por i, 
no período t, , como uma mistura do salário competitivo, , e 
do salário estipulado pelo salário mínimo, , o qual, em algumas 
relações de trabalho, pode ser não apenas o mínimo exato, mas sim 
múltiplos do salário mínimo:

em que  é uma variável binária. Se o trabalhador i recebe, no perío-
do t, salário mínimo (ou múltiplos),  assume valor 1; caso contrário, 
assume valor 0.

Observa-se um vetor de variáveis  com características indivi-
duais do trabalhador e do seu posto de trabalho. �ode-se escrever, sem 
perda de generalidade, a equação de decisão do trabalhador de aceitar 
um salário indexado ao mínimo como:
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em que  é a função indicador;  é uma função benefício indi-
vidual, potencialmente desconhecida, e de características observáveis 
( ) e não observáveis ( ) que, quando assume valores acima de um 
limite (normalizado aqui para zero), leva o trabalhador a aceitar um 
posto no setor regulado pelo salário mínimo. �o que se segue, supõe-
se um caso particular em que a função  é linearmente separável, 
e  é independente de  e distribuído como uma logística. Ou, re-
sumidamente, supomos que valha um modelo logit para a decisão de 
adesão ao setor regulado pelo mínimo.

Uma medida de desigualdade  da distribuição , segundo a 
qual  é distribuída para todo i, pode ser escrita como um funcional 
dessa distribuição, isto é,

e se impusermos a hipótese de que a auto-seleção ao setor regulado 
pelo mínimo é essencialmente determinada por  , ou seja,  é in-
dependente de  e  dado , então podemos aplicar o re-
sultado derivado por Firpo (2006) para o efeito do tratamento medido 
por indicadores de desigualdade, no qual se mostra que

em que 

Ou, dito de outra forma, a distribuição de salários, caso todos eles fos-
sem competitivos, isto é, não regulados pelo mínimo, seria recuperável 
a partir das variáveis observáveis ( , , ). Assim, a contribuição 
do mínimo sobre o Gini ( ) da distribuição de rendimentos em 2005 
pode ser escrita como ( ) – ( ). Dessa forma, pode-se 
escrever o impacto do mínimo sobre a evolução da desigualdade (me-
dida por ) como o primeiro termo da soma, a qual descreve a variação 
total de desigualdade entre 2001 e 2005:

,

enquanto o segundo termo da soma captura o efeito da evolução dos 
salários competitivos sobre a evolução da desigualdade salarial no Brasil  
entre 2001 e 2005.
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5 RESultaDoS

�esta seção, são mostrados os resultados estimados, usando-se a 
metodologia descrita na seção anterior. Com base em dados das �nads 
2001 e 2005, calcula-se o impacto do salário mínimo sobre a mudança 
na distribuição dos rendimentos do trabalho entre esses dois anos.

A tabela 1 apresenta os resultados estimados para o efeito do salá-
rio mínimo sobre a distribuição dos rendimentos com três medidas de 
desigualdade: o coeficiente de Gini e os índices de Theil e de Theil-L. 

TABELA 1
Resultados da decomposição 

Desigualdade observada
Desigualdade contrafactual

sem o salário mínimo 
Variação

observada
contribuição do salário mínimo para  

a variação mínima observada 

 2001 2005 2001 2005

Gini 0,558 0,535 0,556 0,541 -0,023 0,361

Theil 0,644 0,603 0,633 0,605 -0,040 0,299

Theil-L 0,573 0,530 0,582 0,565 -0,043 0,601

Fonte: Estimativas feitas a partir dos dados da Pnad.

As duas primeiras colunas da tabela indicam uma queda da de-
sigualdade para as três medidas. O coeficiente de Gini diminuiu de 
0,558 para 0,535, o que representa uma redução de 4%. De acordo 
com o índice Theil e o Theil-L, a queda da desigualdade foi maior em 
termos percentuais. 

As colunas seguintes mostram as medidas de desigualdade para 
distribuições contrafactuais de rendimentos, supondo-se a ausência de 
salário mínimo. A partir desses valores, e da desigualdade observada 
em cada um dos anos, é calculado o efeito do salário mínimo para a 
queda da desigualdade. Em cada ano, a contribuição do salário mínimo 
para a desigualdade é dada pela diferença entre a desigualdade obser-
vada e a desigualdade contrafactual sem o salário mínimo. A diferença 
entre as contribuições em 2005 e 2001 fornece o impacto do salário 
mínimo para a redução da desigualdade entre esses dois anos. 

 De acordo com os resultados estimados para o coeficiente de 
Gini, o aumento do salário mínimo teria contribuído com 36% da re-
dução na desigualdade dos rendimentos do trabalho entre 2001 e 2005. 
�elo índice Theil, a contribuição do salário mínimo corresponderia a 
30% da variação total, enquanto, pelo índice Theil-L, essa contribuição 
teria sido de 60%.
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6 concluSÕES

�o Brasil, a queda na desigualdade salarial entre 2001 e 2005 pode 
ser explicada em boa medida pelo aumento, no mesmo período, do 
salário mínimo bem acima do valor da inflação e dos demais salários 
competitivos. �ossas estimativas revelam que, dependendo da medida 
de desigualdade utilizada, de 30% a 60% da queda na desigualdade 
pode ser atribuída ao aumento do mínimo. Tal resultado não chega a 
ser surpresa quando comparado com o padrão de comportamento da 
variação na desigualdade e do aumento do salário mínimo ao longo do 
tempo. Firpo e Reis (2006) mostram que, pelo menos desde o início da 
década de 1990, aumentos do mínimo superiores aos da inflação acar-
retaram diminuição da desigualdade salarial, enquanto quedas reais no 
valor do mínimo foram acompanhadas por um aumento na dispersão 
de salários. 

Há que se questionar, no entanto, até que ponto variações no 
valor do mínimo servem como instrumento eficaz no combate à re-
dução da pobreza ou da desigualdade. Em um ambiente macroeco-
nômico de inflação controlada, o salário mínimo tende a perder im-
portância como elemento indexador na economia. Elevações no valor 
do mínimo acima do que pode ser suportado pelas firmas devem ser 
acompanhadas por aumento no desemprego ou, em alguma medida, 
na informalidade. �esse sentido, espera-se que, nos próximos anos, 
políticas de aumento do mínimo produzam efeitos cada vez menos 
relevantes no combate à desigualdade salarial no Brasil.



506 O Salário Mínimo e a Queda Recente da Desigualdade no Brasil

 7 REFERÊncIaS

CARD, D.; KRUEGER, A. Myth and measurement: the new eco-
nomics of  the minimum wage. �rinceton, �ew Jersey: �rinceton Uni-
versity �ress, 1995.

DI�ARDO, J.; FORTI�, �.; LEMIEUX, T. Labor mar�et institu-
tions and the distribution of  wages, 1973-1992: a semiparametric  
approach. Econometrica, 64, p. 1.001-1.044, 1996.

FAJ�ZYLBER, �. Minimum wage effects throughout the wage 
distribution: evidence from Brazil’s formal and informal sectors. 
Belo Horizonte (MG), Brasil: Departmento de Economia (UFMG) e 
Cedeplar, 2003. Mimeo. 

FIR�O, S. Inequality treatment effects, 2006. Mimeo.Mimeo.

FIR�O, S.; REIS, M. C. Minimum wage effects on labor earnings 
inequality: some evidence from Brazil, 2006. Mimeo.Mimeo.

LEMOS, S. Minimum wage effects in a developing country.  
England: University of  Leicester, 2006. Mimeo.Mimeo..

MACHI�, S.; MA��I�G, A. The effects of  the minimum wage on 
wage dispersion and employment: evidence from UK wages councils. 
Industrial and Labor Relations Review, 47, p. 319-329, 1994.

�EUMARK, D.; CU��I�GHAM, W.; SIGA, L. The effects of  the 
minimum wage in Brazil on the distribution of  family incomes: 1996-
2001. Journal of  Development Economics 80, p. 136-159, 2006. 

RODRIGUES; ME�EZES-FILHO. Salário mínimo e desigualdade 
no Brasil, 1981-1999: uma abordagem semiparamétrica, 2006. Mimeo.

SOARES, S.  O impacto distributivo do salário mínimo: a distribui-
ção individual dos rendimentos do trabalho. Rio de Janeiro: Ipea, 2002. 
(Texto para Discussão, n. 873). 


