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I. INTRODUÇÃO

Nesse capi~ulo. ser~o explanados assun~os de cará~er
geral. indispensáveis à boa compreensão do es~udo desenvolvido.

1. Obje~i vos e Metas.

A indús~r i a de ~ransf'ormação f'oi escolhi da. como a.I vo
para o estudo em pau~a. devido ao f'a~o de cons~i~uir-se no núcleo
do atual sis~ema produtivo capi~alis~a.

Uma vez que a ideologia capi~alis~a gira em t.or rio da
indus~rialização oligopolizada. nada mais lógico que utilizar
dados es~a~ís~icos desse se~or. como s upor-Le empírico para as
concepções ~eóricas abordadas.

Par~indo-se da premissa segundo a qual "os dados

estatísticos são tanto mais transparentes quanto menos asresados

se apresentam!'. deu-se pref'erência a análises a nível de Es~ado, e
não de ~odo o país.

O Es~ado- de São -Paulo. por sua vez, possui o mais
impor~an~e parque indus~rial do Brasil, podendo-se. portanto.
~omar sua indús~ria de ~ransf'ormação como uma amos~ra a.L ~amen~e
signif'ica~iva da nacional. Porém. não obs~an~e o maior grau de
transparência conseguido. as limi~ações amos~rais devem ser
consideradas quando da elaboração das conclusões mais gerais.

Quan~o -ao período abrangido pela pesquisa (1976/86).
deve-se observar que os-dois últimos decênios (1968/78 e 1979/89)
f'oram -marcados por acen~uada instabilidade econômica. No início
(1968/74), uma expansão acelerada conf'igurou o denominado "milagre
econÔmico". No f'inal (1986/89), ocorreu uma adminis~ração
governamen~al da economia ("plano cruzado"). seguida de uma f'or~e
desaceleração.

Em relação ao período inicial. há es~udos em quan~idade e
qualidade sa~isf'a~órias; -não há nenhuma novidade que jus~if'ique
sua inclusão. Em relação ao período

envolvem
f'inal, os inf'ormes

estatísticos exis~entes ainda acalorada polêmica,
deslizando para o campo

heterodoxas.
das inovadoras p~lí~icas

- - •....•
dessa mane~ra, com oanti-inf'lacionárias Ficamos

período intermediário (1976/86) que, além de apresen~ar f'ases
econÔmicas he~erogêneas (recuperação e crise). possui um vas~o

'"'i J
~f
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acêrvo de informaç5es especializadas.
O obj et..ivo global da pr esent..e di sser t.aç ão é demonst..rar

conheciment..os at..ualizados sobre o t..emaenfocado. bem como most..rar
uma boa capacidade de sist..emat..izaçãode idéias.

Os objet..ivos cent..rais. do est..udo present..e. podem ser
reunidos da seguint..e maneira:

a) analisar a capacidade de geração
de emprego da indúst..ria de transformação paulist..a. durant..e o
periodo 1976/86. aos niveis mais desagregados dos gêneros
manu:fat..ureiros;

b) elaborar est..imat..ivas acêrca das
t..endências do pr ocesso de capi t..ali zação indust..rial • dur ant..e o
periodo em análise. aos niveis dos gêneros abordados;

c) est..imar e analisar o comport..ament..o
da produt..ividade média do t..rabalho indust..rial.
periodo. aos niveis dos gêneros em est..udo;

d) apr esentar uma vi são de conj unt.o

ao longo do

do compor tament..o sal ar ia.l , ent..re 1976 e 1986. aos ni vei s dos
gêneros indust..riais escolhidos pela pesquisa;

e) coment..ar sôbre o sent..ido posit..ivo
das relaç5es comport..ament..ais entre capitalização. produtividade'e
salários. na indúst..ria e no periodo em paut..a.

A~principal contribuição do'est..udo. para com a área das
pesquisas salariais. deve repousar na demonst..ração da capacidade
indust..rial de gerar emprego e remunerar sua força de t..rabalho
Cafet..ando os mercados de t..rabalho e de consumo). apoiando o
raciocinio t..eórico em evidências empiricas.

2. Enunciados Teóricos e Evidências Empiricas.

o est..udo deverá est..abelecer parâmet..ros analit..icos que
permit..am confirmar, ou não. as seguint..es colocaç5es t..eóricas:

a) Adm Smi t..h: a.1 o salário de subsist..ência.. '

(preço nat..ural do t..rabalho) influencia o salário indust..riail?
a.2 - o salário real é uma função da

demanda por mão-de-obra ?

e de crise econÔmica,
diminuem?

a.3 - durant..e os periodos de expansão
\os salários reais da indúst..ria aument..am ou

\
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b) Kar1 Marx: b.1 os salários de uma economia
capi~alis~a ~endem, sempre, ao nivel de subsis~ência ?

b.2: supondo que as variações do
1ucro acompanham as da recei t.a iridusst.r- ia.l , pode-se dizer que
duran~e a '~ase de prosperidade os ,lucros são ~lexiveis para cima
enquan~o os salári os permanecem rigidos, e que ao longo de uma
crise os lucros são'rigidos, e os salários ~lexiveis para baixo?

c) John Maynard Keynes: c.1 - no longo prazo, um aumen~o
do valor da relação capit.a.l /~rabalho eleva a procíut.I vidade e.
c6nsequen~emen~e, o salário real ?

c.2: no longo prazo, o a umerrt.o do
salário real indus~rial provoca, ou não, uma liberação de
mão-de-obra nos gêneros decaden~es e uma maior absorção nos que se
encontram em expansão ?

d) Michal Kalecki : d.1 pode-se a~irmar que a

incorporação de progresso técnico aumenta o indice de
produtividade e, consequentemente. o nivel do salário real ?

d.2: - em períodos de prosperidade, o
preço da mercadoria oligopolizada é rígido para cima; logo pode
haver uma a.lta do salário real i ndustri a.l ?, e em perí odos de
crise, pode ocorrer o contrário?

As respos~as a esses questionamentos devem ~ransparecer
do texto. em con~ormidade com as conclusões elaboradas a partir da
manipulação dos dados estatísticos disponíveis.

3. Hip6teses Principais.

o estudo ado~a três hip6teses centrais : Ca) que há uma
semelhança proporcional en~re os estoques inicial e ~inal; Cb) que
existe uma correlação satis~at6ria en~re consumo de energia
elé~ri ca e capacidade produtiva; Cc) que a taxa de salári os é
comum a· todos os gêneros industriais.
cada uma deIas.

a) Proporcionalidade dos Es~oques.
A proporção do estoque de produtos acabados, mantido

Vamos examinar , a seguir,

por uma empresa,'em relação ao nível de produção, ou em.relação ao
nível das vendas, é semelhan~e no início e no ~inal de um perído
de ~empo ~ Cum ano, por ex.), composto por n sub-períodos i Cum
mês por ex.).
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As empresas procuram man'ler o minimo volume possivel
("es'loque de segur ança t') de produ'los acabados em seus
almoxari~ados. Para 'lan'lo.calculam seus es'loques minimos como uma
proporção da produção proje'lada. ou como uma percen'lagem das
vendas previs'las. Â medida em que as vendas se 'lornam e~e'livas. a
produção é reajus'lada e os es'loques 'lambém. Vejamos os dois casos
(produção e vendas).

a.1 - Es'loque e nivel de produção.
Para as empresas que calculam seus es'loques de

segurança em relação ao volume de produção'. pode-se escrever:

Dado E~ ."= Ei . + Y. V. (3.1)
J J J J

onde: E~ . = es'loque f Lrra I do mês j ;
J

Ei . = es'loque inicial do mês j ;
J

Y. = produção e~e'luada no mês j ;
J

V. = vendas realizadas no mês j ;
J

j = 1 • 8. ... " n.

MuI'liplicando C3.1) por 2: e di vidi ndo por !l

Conde !l é o número 'de sub-periodos do periodo ~). ob'lem-se:

2:E~. 2:Ei. + LY.
___ J_ = J J

2:V.
J C3.2)

n n

Pode-se escreve C3.8) da seguin'le maneira:

(3.3)

A equação (3.3) exprime valores médios das
variáveis envolvidas.

Sendo os es'loques calculados em· proporção à

produção. podemos passar Ei'l para o lado esquerdo da equação (3.3)
e dividi-la por Yt. . Tem-se: /> .'"

\

,,
E~t. - Ei'l 1 - \\

=
Y'l Y'l

\. /
~{')

(3.4)

Com as empresas considerando o volume de
produção como parâme'lro para a manu'lenção de seus est.oques
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mí nd mos , é lógico supor que,· ao longo do periodo t, ocorra que
Eft.

~
Eit.

Yt. Yt.

Dessa maneira, a equação (3.4) ficá:

(3.6)

Conforme a expressão (3.6), variaçBes do ni vel
médio de vendas podem ser ut.ilizadas como est.imat.ivas
sat.isfat.6rias das variaç5es do nivel médio de produção, num dado
periodo de t.empo ~.

a.2 Est.oque e nivel de vendas.
Para as· empresas que calculam seus est.oques

minimos em relação ao volume das vendas, o result.ado final será o
mesmo observado em a~1 . Senão, vejamos: dividindo a equação (3.3)
por V e reorganizando os t.ermos, obt.em-se

Eft. - Eit. Yt. ·1=
Vt. V"t, (3.6)

Se as empr esas consi der arn o vol ume de vendas
como parâmet.ro para a manut.enção de seus est.oques de segurança,

pode-se ·t.er Eft.
~

Eit.

Vt. Vt.
Logo, da equação (3.6) obt.em-se que:

(3.7)

A equação (3.7) diz o mesmo que a (3.6).

Observaç5es: 1~) O fat.o de
V.
J

Ei .
J

V.
J

não

alt.era necessariament.e a suposição de que Como as
Vt.· Vt.

empresas refazem sist.emat.icament.e suas previ s5es de vendas, de
acordo ·com· o comport.ament.o efet.ivo do mercado, se ocorrer de

Ef.
J

V.
J

> Eij (caso em que as vendas efet.ivas most.ram-se inferiores
V.

J
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às previs~as), ~eremos, a seguir, que Ef',1
J+ <

Eij+1 Assim,
Vj+1 Vj+1

ao longo de um periodo '!::., as desproporcionalidades' dos es~oques
(nos sub-periodos i) acabam compensando-se em busca de um
equilibrio em ~orno do es~oque de segurança que a empresa
considera ideal. Prevalece, port.arrt.o , a semelhança proporcional
acima descri~a.

a2-) Casos em que as vendas ef'e~ivas
mos~ram-se inf'eriores às previs~as, podem ser observados em
inicios de recessão econômica. O con~rário pode ocorrer no inicio
das f'asesde prosperidade.

3~) Seria il6gico supor que as
dif'erenças porven~ura· exis~en~es en~re es~oques previs~os e
ef'e~i vos .não ~endam a se compensar, duran~e um periodo sazonal
comple~o (~). Es~ariamos, consequen~emen~e, deixando de considerar
a racionalidade e a ef'icácia empresarial como f'a~ores decisivos
nas ~omadas de decisões es~ra~égicas. A hip6~ese da propor-
cionalidade dos es~oques, por~an~o, é perf'ei~amen~eplausivel.

b) Relação en~re Energia Elé~rica Consumida na Produção e
Capacidade Produ~iva Ins~alada.
De uma maneira geral pode-se dizer que, dado um cer~o

nivel de u~i1i zaç ão do parque produt.I vo, variações do t.ot.a l de
energia elé~rica consumida na produção podem acompanhar variações
ocorridas na capacidade produ~iva ins~alada.

Dado um cer~o nivel de u~ilização da capacidade
produ~iva ins~alada, é corre~o supor que uma ampliação do parque
produ~ivo indus~rial, causaria uma elevação do nivel de emprego e
um aumen~o' no ~o~al de energia elé~rica consumida na produção.
Logo, pode-se acei~ar a exis~ância de um nivel sa~isf'a~6rio de
correlação en~re capi~al ins~alado e consumo de ele~ricidade (no
se~or produ~ivo).

Há, con~udo, que se observar o compor~amen~o da
produ~ividade, dada uma cer~a elevação do consumo de energia
indus~rial, para se ob~er conclusões mais acer~adas. Podem haver
~râs si~uações dis~in~as:

1~) A produ~ividade não se al~era. Isso
ocorre quando a expansão da capacidade produ~iva inco~pora
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máquinas e equipamen~os ~ecnologicamen~e semelhan~es aos já
exis~en~es " na empresa e admi~e mão-de-obra com as mesmas
qualificaçeíesda que já""seencon~rava empregada;

2~) A produ~ivadé se eleva. A ampliação do
parque indus~rial se verifica pela aquisição de máquinas e
equipamen~os ~ecnologicamen~e mais aperfeiçoados

mão-de-obra
que os já

exis~en~es e/ou pela admissão de com melhores
qualificaçeíes;

A produ~ividade se reduz. o
crescimen~o do capi~al ins~alado se dá pela aquisição de máquinas
e equipamen~os ~ecnologicamen~e menos eficien~es e/ou pela
admissão de mão-de-obra proporcionalmen~e menos qualificada que a
já exis~en~e na empresa.

Nos ~rês casos relacionados, ~emos um aumen~o de
consumo de energia elé~rica associado a uma maior capit.a liz aç ão ,

Pode haver. no en~an~o, caS0S que essa associação ocorra com
relação à capacidade produ~iva ociosa da indús~ria. Elevaçeíesno
consumo de ele~ricidade podem significar ~ão somen~e reduçeíesda
capacidade produ~iva ociosa e vice-versa. Não haveria al~eração do
t.amariho do parque .í ndus.t.r-La.l . No caso de redução da capacidade
produ~iva ociosa, a admissão de mão-de-obra proporcionalmen~e
menos qualificada (encon~rada com maior facilidade no mercado de
~rabalho) levaria a uma queda da produ~ividade. No caso de aumen~o
de ociosidade, a demissão de mão-de-obra menos qualificada deve
elevar a produ~ividade. Reduçeíesde ociosidade. ocorrem quando a
economia deixa uma fase de depressão e en~ra em uma de
prosperidade. Aumerit.o de ociosidade ocorre quando se verifica o
con~rário. Há que se observar, por~an~o, o compor~amen~o do nível
de ociosidade da capacidade ins~alada de produção, an~es de
aceit.ar- "as evoluçeíes do volume "de energia elé~rica, consumida
dire~amen~e na área pr odut.Iv'a, como uma es~ima~iva c or-r et.a das
oscilaçeíesdo volume de capi~al ins~alado.

Finalmen~e, acei~ando o enunciado Keynesiano de que, a
longo prazo, elevaçeíesde K (capilal inveslido) são devidamenle
acompanhadas por aumen~os de r (produção realizada). deve-se
verificar se as variaçeíes de En/E (es~ima~iva da relação
capi~al/lrabalho) são acompanhadas por al~eraçeíes de Vr/Hp
(es~imaliva da produ~ividade média do ~rabalho) no mesmo sen~ido.

Do expos~o conclui-se que: a variável energia elé~rica
consumida na produçãó pode ser ado~ada como "proxy" do fa~or
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capi t.al, desde que sejam devidament.e observados os casos acima

relacionados.

c) Taxa de Salários Comum aos Gêneros Indust.riais.
Denominamos t.axa de salários ao piso salarial vigent.e

na indúst.ria de t.rans~ormação, que serve para remunerar o t.rabalho
diret.o não quali~icado empregado nesse set.or.

As empresas indust.riais, grandes, médias e pequenas,
ut.ilizam o mercado geral de t.rabalho para sat.is~azerem suas
necessidades de m~o-de-obra. Logo, a t.axa de salários vigent.e
nesse mercado, segundo TAVARES Se SOUZA (19S1)u.>, Hé com:um. para

todas as indús t r ias e todas as empreoae":
Sem ent.rar na quest.ão da mão-de-obra mais

especi alizada (obt.ida junt.o aos mercados de t.rabal ho int.ernos à

indúst.ria), pode-se dizer que a ~orça de t.rabalho não quali~icada,
recrut.ada no mercado geral, ·~az com que as t.axas de salário, de
cada gênero indust.ria.l , t.endam a se igual ar ou, ao menos. que
apresent.em uma di~erenciação pouco acent.uada.
most.rada pelos niveis mais elevados de remuneraç~o.

em relação à

Dessa· manei ra • part.iremos da suposição (aliás,
bast.ant.erealist.a) de que o piso salarial é det.erminado a part.ir
de negociações t.rabalhist.as, e~et.uadas .at.ravés de cent.rais
sindicais.

Mesmo assi m , porém, e objet.ivando um maior rigor
analit.ico, t.oda vez que nos re~erirmos a di~erenciações salariais.
levaremos em consideração as caract.ererist.icas est.rut.urais
inerent.es ao gênero indust.rial analisado.

4. Os Gêneros e os Sub-Set.ores Indust.riais.

Os gêneros da ·indúst.ria de t.rans~ormação paulist.a
escolhidos pela pesquisa. devido aos conjunt.os de dados
est.at.ist.icos ut.ilizados, . ~oram os seguint.es: minerais não
met.álicos. met.alúrgica. mecânica. mat.erial elét.rico e de

<~> TAVARES. Maria da Conceição Se SOUZA. Paulo Renat.o.
salários na indúst.ria: o caso brasileiro.
Economia Polit.ica; São Paulo. 1(1):03-27.

Emprego e
Revist.a de

jan/mar 1981 .
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comunicaç~o. ma~erial de ~ranspor~e. mobiliário. papel e papel~o.
quimica. produ~os de ·ma~éria plás~ica. ~êxt.il e produ~os
alimen~ares.

Para agregar esses gêneros em sub-·se~ores.normaLmerrt.e se
u~iliza a ó~ica do produ~o. ou seja. observa-se as ~axas de
crescimen~o da produç~o. Esse ~ipo de agregaç~o ~oi ado~ado em um
~rabalho, coordenado por Ar~hur Candal. in~i~ulado liA

Indus~rializaç~o BI'"asi1eira: Diagnós~ico e Perspec~ivas".
elaborado ·parao Minis~ério do Planejamen~o em janeiro de 1969.

Em nosso es~udo. devido à hipó~ese ª. classi~icaremos os
sub-se~ores de con~ormidade com suas respec~ivas ~axas de
crescimen~o de vendas reais. Reuniremos os gêneros em ~rês
sub-se~ores: conservador. moderado e dinâmico. porquê. obje~ivando
simpli~icar a exposiç~o. cos~uma-se u~ilizar um grau de agregaç~o
maior que o dos gêneros indus~riais (ver MATA & BACHA. 1973)(Z). A
nomencla~ura dada aos sub-se~ores guarda relação com a velocidade
de ·crescimen~o das vendas reais. en~re 1975 e 1985. No en~an~o.
poderiam per~ei~amen~e receber uma nomencla~ura di~eren~e. por
exemplo: sub-se~ores A. B e C. O que in~eressa realmen~e é a
similaridade de compor-t.ament.o das vendas reais. mos.t.r ada pelos
gêneros que comp5em um de~erminado sub-se~or.

O sub-se~or conservador será compos~o pelos gêneros cujo
nivel de vendas reais es~iver abaixo da média agregada
i nduest.r- i a.l .

O moderado será f or-mado pelos gêneros que apresen~arem
~axas de crescimen~o de vendas próximos à da média agregada.

O dinâmico será in~egrado pelos que possuirem evolução de
vendas superior à média apresen~ada pela indús~ria.

A ~abela t. apresen~a as ~axas médias anuais de
cressc í merrt.o das vendas. em ~ermos reais. discriminando-as aos
niveis dos gêneros indus~riais.

(Z) MATA. Mi It.on da & BACHA. Edmar Lisboa. Emprego e salári os na
indús~ria de· ~rans~ormação. 1949/1969. Pesquisa ~
Planejamen~o EconSmico. Rio de Janeiro. ª(2):303-340. jun
1973.
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Taxa média anual de crescimen~o de vendas reais, na
indús~ria de ~rans~ormação paulis~a C%).

min.não me~.
Gêneros 1975/90 1980/95. 1975/95

-11,24 -1,65
15,91 15,51
1,36 4,06
2,12 3,68
6,76 7,51

- 3,92 0,94
- 2,88 6,40
3,74 0,49
3,44 5,50
2,66 7,40

-·5,53 0,03
- 0,24 3,49

me~alúrgica

mecânica
mato elo com.
ma~. de trans.
mob.í Lí ári o

papo e papelão

quimica
prod. mat.. ·plás~.

~êxtil

prod. alimento

7,94
15,11
9,47
9,48
8,25
5,80

15,68
4,71

14,45
12,15
5,60

média agrego C*) 7,22
Fon~e dados originais: a) Vendas nominais - FIESP

b) Dê~latores = indices de
preços/a~acado = FGV.

C*) Ponderaç5es para agregação de indicadores par-
ciais u~ilizadas pela Fiesp Cmédia mensal de
1974).

Em conf'or-mí dade
sub-se~ores ~icam cons~i~uidos da seguin~e maneira:

mobiliário.

com os

a. CONSERVADOR = minerais

dados acima expos~os, os

não me~álicos,

b. MODERADO
quimica e produ~os alimen~ares;

de= mecânica,
comunicação;

ma t.e-r I a.I elé~rico

produ~os de ma~éria

c. DINÂMICO
plás~ica;

= me-t.a.l úrgic a, material ~ranspor~e,de
papel e papelão, e ~êx~il.

Pode-se perceber que, dentre os gêneros qúe apresen~aram
um baixo grau de expansão da es~ima~iva da produção, reunidos no
sub-se~or conservador, ~rês são ~requen~emen~e considerados mais

an~igos e um - quimica - é considerado moderno.
O sub-setor moderado, que mos~rou um grau médio de

expansão, é compost.o por gêneros mais modernos; assim como o
Nessesub-se~or dinâmico que apresen~ou um alto desempenho.

úl~imo, porém, há um gênero - ~êxtil - considerado ~radicional.
A classi~icação realizada ~em por ~inalidade ~acili~ar a
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análise das relaç~es de in~luência exis~en~es en~re capi~alização,
produ~ividade e salário. Dessa maneira, os compor~amen~os das
es~ima~ivas da produção, da relação capi~al/~rabalho e da
produt.Ividade, en~re 1976 e 1996, assumem caráter domí riarrt e na
agregação dos gêneros indus~riais em ~orno dos setores-soma
delineados.

6. Divisão do Es~udo.

o presente es~udo es~á divido em seis capl~ulos, den~re
os quais o primeiro tem cará~er geral e in~rodut6rio.

O segundo abordará as ~eorias de salário, escolhidas
en~re as idéias clássicas CSmith e Marx) ,e as de cunho Keynesiano
e Kaleckiano.

Serão, ai nda, apontadas as assar~ivas te6ricas a serem
~es~adas pela 'pesquisa emplrica.

O terceiro, apresentará uma análise cujo obje~ivo será
mostrar a capacidade de geração de emprego da indústria de
~rans~ormação paulis~a, em seu aspecto global e ao nivel de cada
gênero manu~a~ureiro, ao longo do periodo 1976/96.

O quarto' capi~ulo, , regi strará as evoluç~es e as
~endências da capitalização inerentes a cada gênero industria.l
en~ocado.'

O quinto,
produtividade média

deixará ~ransparecer o desempenho da
do ~rabalho, o compor~amento das massas

salari ai s e dos sal ários médios~ em termos reais, ao longo do
perlodo abrangido pelo estudo e ao nlvel dos gêneros em questão.

O sexto, ~inal men~e, reunirá os pri ncipais resultados e
e~etuará as devidas conclus~es.
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11. 'TEORIAS DE SALÁRIO

Ocupando-nos, em termos de salários, das idéias contidas
nas escol as clássi ca e Keynesi ana, juIgamos de grande i nt.er- esse
confrontar alguns enunciados t.e6ricos com a part.e empirica do
present.e est.udo.

Em r-e-I ação à escol a clássi c a , Adam Smith Iançou os
primeiros fundamentos da denominada 'concepção materialista da
vida econômica', utilizando a teoria do vaIor-t.rabalho. Esse
enfoque ',foi enriquecido pelas contribuições de outros autores.
Dentre esses, destaca-se Karl Marx que, 90 anos depois de "The
Wealt.h of Natiorls", aperfeiçoou os enunciados smithianos do
valor-trabalho,
esclarecimentos.

ad~ciorlando-Ihes uma série de novos

Acêrca do desenvolviment.o sequencial das idéias

clássicas, que constituem o enfoque materialista dos sist.emas
econômi cos, Lima (1) informa:

"Embora essa concepção surja com. Adam. Sm.it.i», as

s~cessivas contrib~ições de Ricardo, Marx e Sraffa

conferem.-Lhe maior cLareza". CLIMA, 1987)

Abordaremos algumas idéias sobre salários, elaboradas por
Smit.h (i deol ogi camente capi tal i sta) e por Marx (soci a.l i sta
radical) .

Em relação à escola keynesiana, John Maynard Keynes
alterou a teoria neoclássica sobre o funcionamento dos mecanismos
econômi cos capi tal i stas. Suas pri ncipais contribui ções, contudo,
assentaram-se nos aspectos práticos da economia e, não, sobre os
aspectos te6ricos. Para (2)Amadeo , o caráter revolucionário da
Teoria 'Geral "não estava nos se~s aspectos te6rico-anaLi ticos

C... ~. mas nas propostas de poLi t ica econôm.ica e s~a natureza"

CAMADEO, 1986 b). Essa questão,' diga-se de passagem, é abordada

(1) LIMA, J.H. Um ensai o sobr e a sint.ese da t.radição clássi ca.
Revista Brasileira de Economia; Rio de Janeiro,
41(3):343-366, jul/set 1987. p 344.

(2) AMADEO, E.J. Teor i a e método nos pri m6rdi os da macroeconomi a
(III) : a "revol ução Keynesi ana li e a anál i se do
multipl i cador . Revi sta Brasi1ei ra de Economi a; Rio de
Janeiro, 40(4):336-363, out/dez 1986. p 336.



13

com mais propriedade em um ensai0 de Amadeo & Du~~ (1986).
Ou~ro grande au~or. cujos pensamen~os ~oram vinculados à

escola Keynesiana, ~oi Michal Kalecki. Esse int.e.lec~ual polonês
apresen~ou. numa linha de raciocinio

uma
que
série

guarda algumas
semelhanças .-com a de Keynes. de inovações

<grau de~e6rico-anali~icas Cpor exemplo, as concepções de
monop6lio' e de 'cus~os .marginais cons~an~es'), as quais
enriqueceram sobremaneira a visão da escola Keynesiana.

~ impor~an~e assinalar. com C Ih· (3)arva e~ro • que, t.arrt.o os
enunciados de Keynes quarit.o os de Kalecki. represen~aram.
incialmen~e • a "procura de wna resposta para os pi-ob temae que a

8rande depressão dos anos 30 trouxe para as economias capita~istas

lO CCARVALHEIRO. 1987).
Regis~raremos algumas idéias sobre salários.

desenvolvidas por Keynes C~ormação in~elec~ual capi~alis~a) e por
Kalecki C~ormação in~elec~ual socialis~a). que in~eressam de per~o
ao es~udo em pau~a.

De uma ·maneira geral•. analisaremos enunciados
relacionados com: emprego, capi~al, produ~ividade e salários.

1. Adam Smit.h,

Para Smi~h. os preços eram ~ormados por ~rês componen~es:
salário. lucro ~ renda da ~erra. Ao nosso es~udo in~eressa a
ques~ão dos salários e. por t.arrt.o , vamos ~ixar-nos nesse assun~o
especi~ico.

O au~or não esclareceu sobre como ·os salários eram
de~erminados. mas ~eceu I-mpor- t.arrt.e-s comen~ários acêrca das
variações salariais. Nesse sen~ido, ~oi di~o que os salários CW)
variavam em ~unção: de uma cot.aç.ão m1nima salaria.l CWm), da
demanda de mão-de-obra CDw) e da barganha e~e~uada en~re
~rabalhadores e empregadores CBw). Algebricamen~e ~eriamos:

w = ~C Wm. Dw. Bw ) CII.1.a)

CARVALHEIRO~ N.
conçepções
Poli~ica;

Fundamen~os da in~ervenção do Es~ado: algumas
em Keynes e Kalecki. Revis~a de Economia
São Paulo. Z(2):106-122. abr/jun 1987. p 120.
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Em II.l.a, Wm é a co~aç~o salarial mais baixa do ~rabalho
dire~o. uma espécie de 'piso' para o ~rabalho n~o quali~icado. O
aut.or- concei~ua-a como sendo "uma certa cotaç~o abaixo da qual.

parece im.possivel. reduzir. por quaLquer tem.po

considerável..os sal.áriosordi~rios mesmo da espécie de

trabal.ho mais inferior." CSMITH. 1981).(4)
Trazendo essa argumen~aç~o para o caso da indús~ria de

~rans~ormaç~o paulis~a. poderemos veri~icar empiricamen~e se os
salários ~oram. ou n~o. in~luenciados pelas co~aç5es do minimo
o~icial. duran~e o periodo de ~empo abrangido pela pesquisa. Essa
análise será desenvolvida na con~ron~aç~o com os dados
es~a~is~icos relacionados nesse es~udo.

A demanda de ~o-de-obra. por sua vez. varia de
decon~ormidade com as oscilaç5es dos ~undos de renda

remuneraç~o ,do capi~al. Como. porém s~o exa~amen~e as al~eraç5es
da renda e do capi~al que respondem pelas evoluç5es da riqueza
nacional. ~em-se que. simpli~icadamen~e. a demanda de ~o-de-obra
varia de acordo com a riqueza da naç~o.

Segue-se que, o nivel de emprego de um pais s6men~e pode
permanecer elevado caso haja um crescimerrt.o con~inuo da riqueza
nacional.

Dadas essas observaç5es. pode-se dizer que "0 ruvel. dos

saLários depende, portanto. da
( 5)aC'Um.ul.ação"CNAPOLEONI. 1986).

Acerca da in~luência causada pela acumulaç~o de capi~al

intensidade do processo de

sobre os salários. dis~inguem-se dois en~oques: o de cur~o prazo.
segundo o qual a in~ensi~icaç~o da acumulaç~o ~ende a elevar os
salários acima do denominado 'preço na~ural do ~rabalho', e o de
longo prazo. que consis~e numa ~endência ascenden~e do nivel
na~ural dos mesmos.

Observando melhor esses e~ei~os. o de cur-Lo prazo nos
parece per~ei~amen~e compreensivel. ou seja. um aumen~o do ri~mo
de capi~alizaç~o elevaria o nivel do emprego e, dada uma cer~a
o~er~a de mão-de-obra, impulsionaria para cima o nível dos

SMITH, A. Uma inves~igação sobre
riqueza das Naç5es. Traduç~o:
São Paulo, Hemus. 1981. p 46.

a na~ureza e causas da
Norber~o de Paula Lima.

(5) NAPOLEONI.C.
Dias.'

Smi~h. Ricardo, Marx. Tradução:
Rio de Janeiro. Graal. 1986. p 66.

José Fernandes



16

salários; porém, ~ambém é lógico supor que, após um período de
~empo mais longo, o aumen~o populacional se encarregaria de elevar
o lado da o~er~a, reequilibrando as ~orças do mercado de ~rabalho.
Esse raciocínio é largamen~e u~ilizado na ~eoria populacional de
Mal~hus (MALTHUS, 1961)~~ Logo, os salários não re~ornariam ao
decan~ado <nível na~ural' ? De onde Smi~h re~irou subsídios para o
e~ei~o ascenden~e do longo prazo? A respos~a é: de observaç~es
par~iculares segundo as quais as classes in~eriores do povo acabam
~icando, com o ~empo, em posse dos obje~os originalmen~e
produzidos para as camadas mais ricas da população.

O au~or não ~undamen~a sua análise ao nível do se~or de
produção em s1, mas ao n1vel .do consumo. Caso assim não ~osse.
~eria chegado à conclusão (que Marx não ignorou mas cri~icou.
Keynes admi~iu e·Kalecki jus~i~icou) de que o ascenden~e salarial
de longo prazo poderia ser e~ei~o da incorporação de novas
~écnicas de produção (ou, o que vem a ser o mesmo, de inovaç~es
~ecnológicas).

Smi~h, con~udo, segue seu raciocínio no campo do consumo
social. Nesse·sen~ido ci~a casos como. por exemplo. o da "sede da
~amília Seymour" a qual ~oi ~rans~ormada em "hospedaria a caminho
de· Bat.h " e o do "lei t.o nupcial de James I" que passou a ser
u~ilizado como "ornamen~o de uma cervejaria em Dum~ermline"
(SMITH, 19S1)(7) •

Essa linha de raciocínio não jus~i~ica, necessariamen~e.
um possível aumen~o do poder ·aquisi~ivooperário. Isso porquê, os
obje~os dos ricos, quando chegam ao pon~o de poderem ser
adquiridos pelos pobres, já apresen~am seus valores bas~an~e
depreciados. O argumen~o de Smi~h, por~an~o. poderia deixar
~ransparecer um movimen~o de queda nos preços dos obje~os ci~ados,
mas não, obriga~oriainen~e, uma elevação do poder de compra da
população de baixa renda.

Dian~e· do expos~o. pre~erimos raciocinar da seguin~e
maneira: <ce~eris paribus·. .o nível na~ural dos salários
apresen~ará uma ~endência ascenden~e duran~e o ~empo· em que a
demanda de ~rabalho mos~rar um crescimen~o superior ao da o~er~a.

(6) MALTHUS.T.R. Essay QU ~he principIe o~ PQPula~ion.
Du~~on, 1961. vol 2

New York,

(7) SMITH. A. Uma inves~igação P 164.
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Aliás. devemos observar que a questão do relacionamento entre
valor da mercadoria. valor dos salários e excedente. seria
devidamente elucidada. dentre os clássicos. apenas por Marx.

A barganha ~:fetuada entre trabalhadores e empregadores
(Bw). por sua vez. leva o autor a explicar porqué os salários de
mercado tendem sistematicamente, a um n1vel m1nimo. Para ele,
isso ocorre porque nesse jogo de :forças antagônicas, os
empregadores representam a parte mais :forte; e são mais :fortes
porqué; Ca) unem-se com maior e:ficácia que os trabalhadores; Cb)
suas uniões são autorizadas pelo mesmo sistema de leis que pr01be
a união dos -t-r-aba.lhador-ess ; e Cc) são capazes de sustentar a luta
por um per10do de tempo superior ao que podem suportar os
trabalhadores.

Nos
argumentar
en:fraquecida

termos· dos sistemas
que as letras ª e

sensivelmente, pelo

capitalistas
Q. tiveram

atuais, pode-se
sua intensidade

pa1ses maismenos nos
desenvolvidos. No caso dos pa1ses em desenvolvimento (ou
subdesenvol vidos) , todas essas colocaç(Ses smi thianas per manecem
válidas (e isso envolve o presente estudo).

O autor imagina uma situação hipotética de igualdade de
:forças entre as partes em con:flito e in:forma que, mesmo se a
supremacia dos patrões no jogo da barganha salarial não :fosse
su:ficiente para expli:ficar a tendéncia ao 'preço natural' do
trabalho, .os movimentos demográ:ficos produziriam tal e:feito. Não
nos deteremos nessa argumentação, mesmo porque Marx se encarregou
de .mostrar a absol ut.a ine:ficácia dos :fenÔmenos demográ:ficos, no
sentido de tentar superar as divergénci as de curto prazo
porventura existentes entre o preço de mercado e o preço natural
do trabalho, introduzindo em seu lugar o mecanismo da :formação de
um "exército industrial de reserva".

Adam Smith realizou, ainda, uma rápida e suscinta 'análise
sobre as variações do salário nominal, que denominava 'preço em
dinheiro do trabalho'.

A esse prop6si to, a:firma que ·0 "preço em dinheiro do

trabalho é necessariamente re6ulado por duas c irc'UStân.c ias: a
demanda do ·trabalho e o preço das necessidades e convenién.cias da
vida" CSMITH, 1981) (8).

(8) SMI TH, A. Uma investigação ... p 60.
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Poderiamos expressar esse enunciado em termos algébricos:

Wn = f( Ow, Pw ) (11.1. b)

onde, Wn = salário nominal
Ow = demanda de trabalho
Pw = preço dos bens de consumo dos trabalhadores.

t ,O'Wn > OEm II.l.b, as relações comportamen ais ser~am O'Ow e

O'WnO'Pw > O. A respeito· dessa última relação Centre Wn e Pw), o
autor confunde-se um pouco. E;xpõe o fato de "as variações no preço
do trabalho nem. sem.pre" corresponder em "às do preço das
provisões", mas, ao contrário, de serem "frequentemente bastante
opostas", e ao mesmo tempo informa que "0 preço em. dinheiro do

trabalho é determ.inado pelo que é necessário para comprar esta
'd de" d '!lO! CSMITH, 1991) .(9)quantL a e prov~sues

Ora, o primeiro raciocinio indica que O'Wn
O'Pw < O, en-

quanto o último indica que
clarece:

O'Wn
O'Pw > O . Consciente disso, ele es-

"Se bem. que o preço em. dinheiro do trabalho possa ser

al to onde o preço das provisões é baixo. seria ainda
mais al to, cont inuando a demanda constante, se o preço

, . (10)das provLsões fosse al to". CSMITH. 1991)

Decide-se, portanto, pelo relacionamento posi tivo entre
Wn e· Pw. Porém essa aparente confusão deixa de ex!sti r se
entendermos 'preço do trabalho' como salário real. Assim, em
termos reais, o 'preço do trabalho' CWrt) seria:

WntWr =--t . Pw
t

(II.l,c)

Em II.l.c, k representa o periodo de tempo considerado.
Observando essa equação e a expressa em II.l.b, podemos

concl ui r que:
Wr

t
:;::f( Dw

t
) (I!. 1.d)

(9) SMITH' A.
(10) SMITH, A.

Uma investigação
Uma ·investigação

P 60.

P 60.
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Esse raciocinio. a exemplo da relação en~re ! e Wm
Cmos~rado em II.1.a) • ~ambém será ~es~ado na par~e empiri ca do
presen~e es~udo. Sua con~irmação. -em ~odas as ~ases do periodo em
análi se. deixará ~ransparen~e a i n~ensidade da i n~luência de Dw
sobre Wr. Caso n~o seja in~egralmen~e con~irmado. isso signi~icará
que exist.em out.r css ~a~ores. em relaç~o a Wr. cujas in~luências
podem ser-mais ~or~es. em cer~as circus~âncias. que a de Dw.

Falando sobre as dis~in~as ~ases do ciclo econÔmico.
Smit.h acha que: Ca) nos periodos de prosperidade C"anos bara~os')
a demanda de mão-de-obra aumen~a e a o~er~a diminui. elevando os
salários C"preços do ~rabalho'); Cb) nas ~ases de est.agnaç~o
econômica C "riqueza es~acionária') a demanda de ~rabalho se man~êm
cons~an~e e a o~er~a aumen~a Cdevido ao crescimen~o "vege~a~ivo'
da populaç~o). reduzindo os salários; e Cc) duran~e as recessBes
acen'luadas a demanda de "servos' diminui e a o~er~a aumen~a. os
'lrabalhadores se dispBem a acei~ar emprego "em termos inferiores

aos comuns" e os salários caem "ao mais baixo nível consistente

com a humanidade comum••• insu~icien~e para o t.rabalhador criar uma
f amí Lí a ,

As di ~i culdades analit.i cas surgem quando o aut.or- a~i rma
que: Ca) nos anos de abundância Csuper o~er~a) os preços das
provisBes baixam e Cb) -nos de escassez Co~er~a i nsu~ici en~e) os
mesmos elevam-se

Esse raciocinio pode ser in~eiramen~e válido para o caso
dos produ~os agricolas. No en~an'lo. em relaç~o aos produ~os
n~o-agricolas, ~ambém consumidos pelos 'lrabalhadores. normalment.e
ocorrem exceden~es de es~oque Csuper o~er'la) no inicio dos
periodos de recess~o e rela~iva escassez Co~er~a insu~icien'le) no
inicio dos periodos de expans~o. Teriamos. por'lan'lo, duas
~endências dis~in~as a~uando, num mesmo periodo. sobre os preços
"das necessidades e conveniências da vida".

Ccomo
Para melhor compreendermos essas colocaçBes,
Smi~h) que os ciclos agricolas

vamos supor
in~luenciem

signi~ica~ivamen~e a deIi mi ~aç~o dos ciclos econômi cos. o
enunciado smi~hi anO seri a váli do para os paises
~ossem essencialmen~e agricolas. Teriamos. assim.
abundância de provisBes con~igurariam periodos

cujas economi as
que os anos de
de prosperidade

econÔmica, e vice-versa. Dessa maneira. poderiamos ano~ar as
seguin~es ocorrências: Ca) na ~ase inicial da prosperidade. os
preços agricolas baixam e os n~o-agricolas sobem, e Cb) no inicio
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da recessão, os agr1colas sobem e os não-agr1colas baixam.

Sabemos, por Smi~h, que em ª os salários nominais
elevam-se e em Q. reduzem-se. O compor-t.amerrt.o do salário real,
a~ualmen~e dependerá da composição dos preços agr1colas/
não~agr1colas e da in~ensidade da variação dos preços dos bens de
consumo dos ~rabalhadores (1ndice médio ponderado de preços
agrícolas e não-agr1colas).

A quesUlo é: qual será o compor t.ament.o do salário real
duran~e as fases de um ciclo econômico? Na par~e emp1rica desse
es~udo analisaremos essa ques~ão com maior propriedade.

Poder iamos resumi r a 1i nha smi~hiana de salários em
alguns enunciados cen~rais:

o·1-) Do produt.o do t.r abalho , uma par-t.e é auferida pelo
pr-opr í et.ar í c da t.er-r a (renda), out.r a é absorvida pelo capi ~al
(1ucro) e o res~an~e é des~i nado à remuner ação do t.r-abal hador
(salário) ;

o2-) As variações
influenciadas pelas oscilações

dos
de
de

uma cot.aç ão m1nima salari a.I ,

~rabalho e pelas barganhas

salários de mercado são

pelo compor~amen~o da demanda
sindicais;'

3~) No curt.o
capi Lal t.ende a elevar

prazo, a in~ensificação da acumulação de
os salários acima do 'preço nat.ur a.l do

t.rabalho ';
o4-) No longo .prazo , os

nivel de subsi s~énci a , sendo
salários de mercado
que esse úl~imo

~endem ao
apr-esserit.a

carac~eris~icas ascenden~es;
52) Os salários nominais são infl uenciados dire~amen~e

pela demanda de t.r- abal ho e pelo preço dos bens de consumo dos
~rabalhadores;

62) Os salários mais elevados encon~ram-se em paises que
at.ravessssam fases de cr-essc í ment.o dinâmico, e não nos que possuem
maior es~oque de riqueza;

72) Os ·salários nominais elevam-se nos períodos de
prosperidade e reduzem-se nos de recessão.

Smi~h observou que apenas o ~rabalho produ~ivo é capaz de
criar valor e do produ~o desse ~rabalho apenas uma pequena parcela
fica para o ~rabalhador (sob a forma de salário). Concluiu, ainda,
que os salários são suficien~es ~ão somen~e para cumprir as
funções de manu~enção e procriação da classe dos ~rabalhadores e
que, apesar disso, os proprie~ários dos meios de produção ~endem a
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exigir deduções cada vez maiores do produ~o do ~rabalho.
Análises como essas i nf'Iuenciaram poderosamen~e as

a~ividades in~elec~uais de um ou~ro pensador econômico que. apesar
de seguir uma linha ideol6gica comple~amen~e dis~in~a da de Smi~h.
~ambém es~ava f'adadoa marcar época: Karl Marx.

8. KarI Marx.

Para Marx. o valor de uma mercadoria era de~erminado pela
quan~idade ~o~al de ~rabalho nela con~ido. dados: um cer~o es~ado
da sociedade. as condiçBes sociais médias de produção. uma cer~a
in~ensidade social média e uma habilidade média do ~rabalho
empregado.

U~iIizando os enunciados ~e6ri cos do •va lor+t.r-abalho'•
erigidos por Adam Smi~h (1981)(U.>e aperf'eiçoados por David

Ricardo (1978)a~> achava que o valor de uma mercadoria poderia
ser decompos~o em dois ~ipos de valores dis~in~os: o valor
represent.ado pelo '~rabalho passado' Ccon~ido nas
ma~érias-primais. máquinas. equipamen~os e ou~ros meios de
produção) e o valor represen~ado pelo '~rabalho a~ual' Cquan~idade
de t.rabalhoacrescen~ada presen~emen~e).

O ~rabalho passado não criava valor excedent.e.duran~e o
presen~e processo pr odtrt í vo, apenas propiciava a reposição dos
meios de produção gas~os. Nos dizeres do au~or:

"Aquela parte do valor da mercadoria que representa

apenas o valor das matérias-primas. da maquinaria, numa.

palavra, o valor dos meios de produção 8astoS. não forma

qualquer rendimento, mas repi::)e apenas capital .••
1983)(19)

CMARX •

O que realmen~e era capaz de criar valor consis~ia no
~rabalho a~ual. Foi para esse alvo. por~an~o. que o atrt.or-

(U.) SMITH,A. Uma inves~igação ... pp 18-83.
(.12> '"~ de ~ribu~açao.

Lisboa, Fundação
RICARDO.D. PrincIpios de economia polI~ica

Tradução: Maria Adelaide Ferreira.
Calous~e Gulbenkian, 1978. pp 31-78.

(.1a> MARX,K.· Salàrio. preço ~ lucro. Tradução: José Barata Moura.
São Paulo, Avant.e,1983. p 68.
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direcionou os es~orços de seu raciocinio.
Primeiramen'le mos'lrou o duplo cará'ler do 'lrabalho

incorporado nas mercadorias. Falou acêrca dos mecanismos de
de'lerminação, e de 'lendência na'lural, dos salários e sobre a ~orma
segundo a qual o produt,o do 'lrabalho é dis'lribuido en'lre
capit,alist,as e 'lrabalhadores. Esclareceu alguns ~a'lores que
ín~luencíam a u'lilização e remuneração do 'lrabalho. Es'labeleceu as
principais di~erenças exis'lent,esen'lre o 'lrabalho e as demais
mercadorias, concluindo a prop6si'lo do compor 'lament,odos salários
durarrt.oas ~ases principais dos ciclos econômicos. São esses os
assun'los que in'leressam mais de pert,o ao nosso es'ludo.

Veremos, a seguir, como esses 'lemas são 'lra~ados e quais
os enunciados 'le6ricos a serem 'les'ladospela pesquisa.

2.1 - O Duplo Cará'ler do Trabalho.

Sendo o valor da mercadoria de'lerminado pela quarrt.Ldacíe
de 'lrabalho nela incorporado, seriamos levados a supor que o
I ucro, nesse caso, é nulo. Esse' raciocinio ser i a vál i do par a um
modelo econômico pré-capi'lalis'la. No
(1997) (14.), '0 "s'Ursimento hist6rico de

en'lan'lo, como diz Lima
wna classe dist inta de

capi tal i e tae qu.e a-ufere l-ucros al tera a teoria do valor". Havi a a
necessidade de se incorporar uma 'laxa de lucros nessa 'leoria.

Diversos au'lores clássicos passaram a ocupar-se dessa
ques'lão. En'lre'lan'lo, esse pont,o soment,e seria devidamen'le
esclarecido por Marx, ao mos'lrar o duplo aspect,o da <mercadoria'
t.raba.l ho. Segundo o atrt.or-~ "0 trabalho... poss-ui d-uplo cará ter:

q-uando se expre~sa como valor, não poss-ui mais as mesmas

caracterist icas q-ue lhe pertencem como serador de ual or-eo=de-vueo"
(Marx , 1994) ~15)

O au'lor acha que havia uma dis'linção ~undamen'lal ent,re o
'lrabalho em si e a ~orça de 'lrabalho «labouring power') u'lilizada
no processo produ'livo. O t,rabalhador não vendia o seu 'lrabalho,
mas, sim, sua capacidade de laboração; 'lrans~eria ao capi'lalist,aa

LIMA, J. H. Um ensaio p 344.
(15) MARX, K. º capí 'lal: cri'li ca da economí a poli'li ca. Tr-adução:

Reginaldo San'l'Ánna. São Paulo, Dí~el. 1994. p 49.
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disposição 'l.emporária da sua cf'orça humana de 'l.rabalho'. E; o
dispêndio de f'orça humana de 'l.rabalho, no sen'l.ido f'isio16gico; e
essa "qualidade de trabalho humano isual ou abstrato, cria o valor

d dor-i ae: (M 1994) .(16>, ~- dI" .das merca or~as arx, ~gun o e e, o que o possu~ or

de dinheiro encontra no mercado não é o trabalho, mas o

trabalhador" e o que "este vende é a sua força de trabalho" (Marx,
1994) ~17)

Ao colocar sua f'orça de 'l.rabalho à venda, o 'l.rabalhador
'l.ransf'orma-a em uma mercadoria com valor-de-'l.roca.
capi'l.alis'l.ain'l.eressa o seu valor-de-uso.

Sobre a impor'l.ância dessa dis'l.inção; Napoleoni (1996)(18>

inf'orma que Marx. em car'l.a endereçada a Engels em a4 de agos'l.o de

Porém, ao

1967. comen'l.ando acêrca de sua obra maior. af'irmava: "0 melhor do

meu livro consiste e~: Ct~ Cnesse ponto se ap6ia toda a

co~preensão dos fatos~ o duplo caráter do trabalho. realçado e~

seBUida no primeiro capítulo. conforme se expresse e~ valor de

uso ou em.valor de troca". Ainda em relação a "essa natureza dupla

do trabalho contido na mercadoria", em O Capi t.a.lenf'a'l.iza: "Para

co~preender a econom.ia política é essencial conhecer essa
< 19)questão,...••(Marx. 1994).

Uma vez esclarecido esse porrt.o , a ques'l.ão passa a ser:
como seria de'l.erminado o valor da f'orça de 'l.rabalho? ou. em 'l.ermos
mone'l.ários. como seria de'l.erminado o salário?

Abordaremos. a seguir, esse assun'l.o.

a.a - A De'l.erminação e a Tendência dos Salários.

O valor da f'orça de 'l.rabalho pode ser explicado. ou de
maneira geral ('l.rabalho social, médio ou abs'l.ra'l.o).ou ao nível
individual ('l.rabalho individual).

Em 'l.ermos genéricos. o seu valor é de'l.erminado pela
quan'l.idade de 'l.rabalho necessária para man'l.er e dar con'l.inuidade à

(16) MARX.K. O capi 'l.al p 64.

(17) MARX. K. O capi t.a.l p 619.

(18) NAPOLEONI.C. Smi t.h, ... p 1a9.

(19) MARX.K. O capi 'l.al... P 49.
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exis'lência da classe dos 'lrabalhadores. Pode-se dizer de out.ro
modo, que é de'lerminado pelo valor de uma "certa massa de meios de

s'Ubsistência" suficien'le para um homem crescer, mant.er-a vida e
criar uma "certa quo t a de fi~hos q'Ue o n:ão de s'Ubstit'Uir no

mercado de t i-abal.tio e de perpet'Uar a raça dos t r-abal.hador-oo"

(Marx, 1ge3)~20>

Em 'lermos individuais, 'lemos que acrescen'lar, ao conceit,o
an'lerior, um·ou'lro mon'lan'lede valores necessários ao homem, "para

de5envo~ver a força de trabaLho adq'Ui r i r 'Uma

diferen'les
dada

porquêhab i L idade" . Nesse sen'lido, há sal ár- ios
diferen'les qualidades de forças de 'lrabalho
cus'los para produzi-las. Em valores nominais,

exigem
esses

dis'lin'los
salários

seriam de'lerminados pelos respec'livos cus'los em dinheiro, oriundos
das a'lividades de manu'lenç~o, procriaç~o e 'lreinamen'lo dos
'lrabalhadores.

Marx prefere analisar os salários em 'lermos genéricos,
ist,o é, como remuneraç~o do 'lrabalho médio, cujos cus'los de
educaç~o e 'lreinamen'lo s~o considerados grandezas infimas. Dessa
maneira. os salários passam a ser vis'los como a quan'lidade
mone'lária suficien'le para adquirir os meios de subsis'lência
necessários "para produzir, desenvoLver, manter e pe-r po t uax- a

força de trabaLho".

Eviden'lemen'le.para que fosse possivel man'ler os salários
a esse "nf ve-I nat.urak ", o aut.or-necessi'lou adot.ar-uma ssupos í ção

her6ica: sempre haveria uma ofer'la infini'lamen'le elás'lica de
~o-de-obra à disposiç~o do capi'lal. Cons'la'lando, porém. na
prá'lica. que periodos de al'los indices de desemprego n~o se man'lêm
indefinidamen'le. o au'lor criou a idéia do <exércit,o indus'lrial de
reserva' . Assim, mesmo que ocorressem periodos de ampla
prosperidade. as inovaç5es 'lecnol6gicas poupadoras de m~o-de-obra
aumen'lariam a composiç~o orgânica do capi'lal (c/v) e/ou os
'lécnicos dos capi'lalis'lassurgiriam com novos mé'lodos de produç~o
que poupam 'lrabalho. sendo que 'lais fa'los 'lornariam a engrossar as
fileiras do decan'lado <exérci(o'.

A 'longo prazo. o ·possivel aument,o da procura de m~o-
de-obra, jus'lificado pelo cresciment,o do es'loque de capi'lal.

(20) MARX, K. Salário, ... P 61.
"
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seria compensado pelo aumen~o da composiç~o org~nica desse mesmo
capi~al. Conciusão: os salários· ~enderiam con~inuamen~e ao nivel
de subsis~ência.

Caso essa conclusão seja proceden~e, seria corre~o
af"irmarmos que: dado um cer~o salário de subsis~ência, as
variações dos salários médios indus~riais ~enderiam a se igualar
às oscilações dessa remuneração minima Cobedecida a suposição de
'ce~eris paribus').

Essa colocação será ~es~ada na par~e empirica desse
es~udo.

2.3 - Os Salários e o Lucro.

Sendo o valor de uma mercadoria de~ermi nado pela
quan~idade de·~rabalho C'passado' e a~ual) nela con~ido e sabendo
que exis~e o lucro na a~ividade capi~alis~a, Marx conclui que uma
par~e dessa quan~idade é f"ormada por '~rabalho não pago'.

A par~e f"ormada por· '~rabalho pago' possui um valor
equivalen~e sob a f"orma de salário. A f"ormada por '~rabalho não
pago' não possui nenhum equivalen~e. em ~ermos de cus~o de
produção. Dessa maneira. ao vender a mercadoria pelo seu valor
real C is~o é. pelo valor da ·quan~idade de ~rabalho nela con~ido),
o capi~alis~a auf"ereum lucro.

Esse lucro advêm. não de um acréscimo percen~ual ao valor
real da mercadoria. mas de uma parcela do ~rabalho nela corrt.í do
que não cus~ou nada ao capi~alis~a C"apesar de ~er cusst.acío

~rabalho ao seu operário").
Vis~o por esse prisma. o ~rabalho a~ualmen~e incorporado

à mercadoria seria f"ormado por salários e lucro Cuma ~erceira
par~e. rela~iva ao ~rabalho passado. f"ormaria 'ou~ros cus~os
operacionais' • is~o é. máquinas e equipamen~os. ins~alações.
ma~érias-primas e~c ...). Assim. dada uma cer~a quan~idade de
t.r aba.lbo a~ual, lucro e salários se mov.í merrt.ar dam em sen~idos
opos~os. Não haveria nenhuma al~eração no valor da
mercadoria. Segundo o au~or: v

"Uma. subida seral dos salários resultaria. portanto. numa
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baixa da taxa eeral de lucro. mas não afetaria os
va lores". (MARX. 1993)~21}

Keynes e Kalecki não esposam esse raciocinio. Para eles.
a 6~ica do esmagamen~o dos lucros ('pro~i~ squeeze') pelos
salári os i mpli cal'i a na suposição de um nivel global de renda
cons~an~e (o que, obviamerrt.e , se chocari a com o pr-i ncipi o da
demanda e~e~iva).

Marx, no en~an~o. ado~a uma linha de raciocinio que ~orna
~ransparen~e uma realidade econÔmica da época: o confli~o
exis~en~e en~re c-api~alis~as e prole~ários. Os primeiros.
esforçando-se por conseguir maiOI' es 1ucr- os (mesmo à cust.a de
menores salários) e os úl~imos lu~ando por maiores salários (mesmo
à cus~a de menores lucros).

A respei~o desse confli~o, e para a época a~ual, cabe uma
observação. Alguns au~ores ~omam esse raciocinio 'capi~alis~as x
prole~ários' como base de projeção para análises sociais mais
abrangen~es,
cons~ruçêSes

por exemplo do ~ipo 'ricos x pobres'. Essas
anali~icas es~ão equivocadas por dois mo~ivos

principais: (a) os capi~alis~as auferem seus Iucros do sobre-
~rabalho dos prole~ários, porém'o mesmo não se pode dizer acêrca
das rendas dos ricos em rélação ao ~rabalho dos pobres; e (b) não
se pode confundir o prole~ário com o pobre. Recordemos que, para
Marx. o prole~ário é espoliado de seus meios de vida (em
consequência do processo de acumulação do capi~al) e não possui
ou~ra al~erna~iva de sobrevivência a não ser vender sua força de
~rabalho ao capi~alis~a. O mesmo não ocorre com ~odos os pobres em
relação a ~odos os
EIIuI(22) • fan or ma que

ri cos. Ali ás, a respeit.o desse equivoco•
"Harx não se interessou pelos pobres como

tais, e não baseou sua análise da sociedade nwn.a oposição entre
ricos e pobres", esclarecendo, ainda, que para o atrt.or- de O
Capit.a l, "proletário não é equivalente a pobre".

:e:: impor~an~e que esse pont.o fique bas~an~e claro. para
que as conclusêSes provenien~es do presen~e es~udo permaneçam

<21} MARX.K. Salário•... p 66.
....ELLUL.J. Mudar de revoluç,ao:

Tradução: Herber~ Daniel e
Janeiro, Rocco. 1986. p 13.

\.; ,
v

(22) o inelu~ável prole~ariado~
CIáudio Mesquit.a , Rio de
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circunscri~as ao se~or de produção no qual se desenvolve. Toda e
qualquer e~rapolação que. porven~ura. venha a ser fei~a. deve ser
acompanhada de ~odas as precauç5es necessárias. a fim de que seja
man~ida a rigorosidade do raciocinio.

Para Marx. o ~ipo de relacionamen~o compor~amen~al
exis~en~e en~re salários e lucros. mos~ra duas ocorrências
dis~in~as: primeiro. não é verdade que o capi~alis~a adiciona. ao
valor da mercadoria; um valor ar-bdt.rár-Lopara seu lucro Co que.
consequen~emen~e. ~ornaria essas variáveis independen~es en~re
si); segundo. a t.aocade Iucro que most.r-a a verdadeira margem de
exploração do ~rabalho é aquela consubs~anciada na razão 'mon~an~e
do Lucr ov'capdt.a.lací.í arrt.adoem salários·. e não. como se cost.uma
pensar. no resul~ado da relação 'mon~an~e do lucro/capi~al ~o~al
adian~ado Cenvolvendo salários + ou~ros cus~os operacionais)'.

Normalmen~e. ao analisar a ~endência decrescen~e da ~axa
de lucro.
exemplo.

os in~elec~uais ~êm"em men~e o seu úl~imo concei~o. Por
(23)EIIuI ar qumerit.aque: "0 capita~ s6 pode desempenhar

seu pape~ econômico se crescer. o que se produz fata~mente com a

conversão de mais-va~ia em capita~. imp~icando uma modificação na
composição do capita~ e. em"consequência. uma baixa tendencia~ da
taxa de ~ucro•..." CELLUL.1986).

Bresser " (24)Pere~ra segue o mesmo caminho: "Se o

prosresso técnico for dispendioso de capita~ e a taxa de sa~ários
crescer ao mesmo ritmo de "aumento da produtividade. a taxa de

~ucros cairá" CBRESSER PEREIRA, 1986),
Eviden~emen~e. essas cons~ruç5es ~e6ricas es~ão corre~as,

Porém não se pode deduzir que a baixa ~endencial 'desse ~ipo' de
~axa de lucro signifique, necessariamen~e. uma queda con~inua no
grau de exploração do ~rabalho. Usando a ~erminologia de Marx. não
se pode concluir que um aumen~o ~endencial da quan~idade de
"t.r-abalhc passado' • incorporado na mercadoria. implIque,
obriga~oriamen~e. num aumen~o ~endencial da quan~idade de
'~rabalho at.uaã pago', ou o que significa o mesmo, "..numa queda

(23) ELLUL,J. " Mudar ... P 20.
(24) ""BRESSER PEREIRA,L.C. Lucro. acumulaçao ~ crise

declinarrt.oda t.aocade lucro reexaminada.
Brasiliense. 1986. p 66.

a ~endência
Sâ(o Paulo.
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con~ínua da quan~idade de '~rabalho a~ual n~o pago'. Isso
significa, em ~ermos gerais. que o mecanismo de dis~ribuiç~o dos
<ganhos 'do t.r-aba lho' pode mcest.r ar+-ae , ainda, mais favorável aos
lucros que aos salários.

Na mesma linha de raciocínio. uma vez que, para Marx, os
lucros es~~o sempre melhor posicionados que os salários, pode-se
compreender que: (a) nos períodos de prosperidade. a ~endência é
no sen~ido de os lucros ·crescerem mais rapidamen~e que os
salários; e (b) nos períodos de crise. a ~endênciaé no sen~ido de
os salários cairem mais rapidamen~e que os lucros.

Supondo que os lucros variem no mesmo sen~ido e. pelo
menos. em semelhan~es proporções às oscilaçõ~s da recei~a
empresaria.l, poderemos ~es~ar empiricamen~e a ass~lr~iva segundo a
qual os lucros crescem mais (ou caem menos) que os !salários.

2.4 - Fa~ores que Influenciam a U~ilização e a
Remuneraç~o do Trabalho.

i!J
Den~re os aspec~os do sis~ema produ~ivo çapi~alis~a que.

segundo Marx. afe~am o valor do ·~rabalho pago. des~acaremos os
seguint.es: as forças pr odut.Lvass e a pr-odut.I ví.dadeido t.rabalho, a
int.ensidade· do t.rabalho. a acumulaç~o do capit.al e a

prole~arizaç~o da família do t.rabalhador.
Para o aut.or , o salário const.it.uio principal preço em

uma economia capi~alis~a. Como afirma Carvalho(25).Marx julga que
o "vo~wne de traba~ho que pode ser adquirido por uma certa quantia
de dinheiro é a principa~ preocupaç~o dos em.presários" (CARVALHO.
1996). Robinson & Ea~well(26) pensam que, em O .Capit.al, a "forma

pe ia qua~ o excedente é obtido cone t. itui a carac teris tica

fundam.enta~ .do sistema capi ta~ista" CROBINSON & EATWELL. 1979).
Logo, a ques~~o da part.icipação dos salários no produt.o passa a

(26)

CARVALHO,F.J.C. A t.eoria monet.ária de Marx: uma
int.~rpret.aç~o p6s-Keynesiana. Revis~a de Economia
Poli~ica; ~o Paulo. §(4):06-20. out./dez1996. P 17.

ROBINSON.J. & EATWELL.J. , Int.roducão ~ eGonomia. Tradução:
Heit.or Pirrt.o de Moura Fi1ho. Rio de Janeiro • Livros
Técnicos.e Cien~ificos. 1979. P 36.

<25)
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ser de cr uci aL impor t.ância par a o desenvol viment.o desse t.ipo de
sist.ema econômico.

Os rat.ores mencionados aret.am o t.rabalho da seguint.e
maneira: Ca) quant.o maior a rorça produt.iva do t.rabalho ut.ilizado
na produç~o de uma mercadoria, t.ant.o maiores os salários Cem
t.ermos relat.ivos) e menor a t.axa de lucro Clucro/capit.al t.ot.al
adiant.ado), e vice-versa. Cb) quant.o maior a produt.ividade menor a
quant.idade de t.rabalho 'aplicado numa dada mercadoria, e

vice-versa. Cc) o aument.o da int.ensidade do t.rabalho deve ser
compensado pela reduç~o da ext.ens~o do dia de t.r aba lho , caso
cont.rário "o operário perde de uma forma o que havia Banho de

ou t:ra" CMARX. 1993) (27); Cd) em relaçã:o ao rat.or acumul aç ão de
capit.al. Adam Smit.h julgava que um rit.mo acelerado de
capit.alizaç~o benericiaria o operário, pois causaria uma procura
crescent.e por t.rabalho; Marx, t.odavia. arirmou que t.al rat.o
soment.e ocorreria caso n~o houvesse nenhuma mudança na composiçã:o
do capit.al e que. no caso da indúst.ria, a procura de t.rabalho
cresci a a t.axas' inrer iores às do aument.o do capi t.al, razendo
"pender a bal.ança a favor do capi tal. ista contra o operário" e

most.rou que "a tendência Beral. da produçã:o capital.ista ~o é para
el.evar. mas para afundar o ruvel. médio dos sal.ários ou de em.purrar
o val.or do trabal.ho mais -ou menos para o seu l.im.i te nú nimo" CMARX ,
1993)(29\ e Ce) ao ver iricar que poder ia pagar sal ários mai s
aIt.os, pr 01ongando o t.empo de t.rabal ho • de uma manei ramai s que
proporcional à variaç~o dos mesmos, o capi t.al n~o mais se
cont.ent.ou'com apenas o t.rabalho do chere de ramilia, requisit.ando
o serviço da esposa e dos rilhos do operário. de t.al maneira que
o aument.o do salário t.ot.aln~o correspondeu ao sobret.rabalho t.ot.al
ext.raido às pesssoas empregadas.

Em relaç~o às ocorrências Ca), Cb) e Cc). deve-se
observar que o aument.o das rorças produt.ivas Ccom a consequent.e
elevaç~o da produt.ividade e int.ensiricaç~o do t.rabalho) apesar de
causar uma alt.a relat.iva nos salários Cdevido à menor quant.idade
de t.rabalho cont.ido em cada unidade de mercadoria produzida). pode
ser anal isado sob a hip6t.ese de sal ário t.ot.al const.atlt.e.Isso

••

(29)

MARX.K.
MARX. K.

'Salário.
Salário.

P 73.

P 79.

(27)
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porquê. dado um cer'Lo acréscimo das f'orças pr-odut.Lvass, poderá
haver um aument.o da produção t.ot.al (e· da recei 'La 'Lo'Lal). sem
necessidade de se ampliar o número de operários empregados. e,
por'Lan'Lo,sem variar o volume do salário 'Lo'Lal(ou mesmo que esse
seja ligeiramen'Le crescen'Le. devido à possibilidade de se repassar
o incremen'Lo de produ'Lividade).

O resul 'Lado será um aumen'Lo· mais que proporcional da
massa de lucros, em relação ao aumen'Lo da produção.

Dessa maneira, mesmo que se verif'ique uma queda no valor
da relação <massa de lucros/capi'Lal t.ot.a.ladian'Lado', e isso
ocorrerá, segundo Bresser . (29)Per e.í r a , se o incremen'Lo f'or
"dispensi oso de capi t.aI", poderá haver uma a.l 'La no valor da
reIação •massa de 1ucros/capi t.al adi arrt ado em salários' . Esse
cons'Li'Luium caso em que o declinio da 'Laxa de lucros coexis'Le com
uma elevação do grau de exploração do 'Lrabalho.

Na le'Lra (e), o au'Lor analisou uma ocorrência impor'Lan'Le:
pode ocorrer um aumen'Lo do nivel de emprego e uma consequen'Le
queda do salário médio. Sendo os salários individuais, da esposa e
dos f'ilhos do operário, inf'eriores ao seu, a prole'Larização da
f'amilia do 'Lrabalhador signif'icou uma queda do salário médio
i nduat.r-i a.l. Somen'Le num segundo momen'Lo, ou devido ao
prolongamen'Lo do 'Lempo de 'Lrabalho. ou pelo incremen'Lo das f'orças
produ'Livas, é que regis'Lrou-se uma al'La rela'Liva do mesmo. Segundo
Marx, o resul'Lado f'inal, de qualquer maneira, não correspondeu ao
sobre~rabalho 'Lo'Lalex'Lraldo pelo capi'Lal.

2.6 - Salários e Ciclos ·Econômicos.

~an'Lo·ao 'Lrabalho humano, o au'Lor des'Laca dois elemen'Los
impor 'Lan'Lesque o limi'Lam: o elemen'Lo f'1sico e o his'L6ri co.

Em relação ao elemen'Lo f'lsico, assegura que a ex'Lensão do
dia de 'Lrabalho do operário é limi'Lada pela sua f'orça f'lsica. Isso
obr i ga a f'orça de 'Lrabalho a ser suf'ici en'Le para que a classe

(29) BRESSER PEREIRA,L.C. Lucro, P 63.
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pr01etár i a possa r eceber os mei os de subsi stênci a absol ut.amerit.e

indispensáveis para viver e se multiplicar.

A partir desse ponto, aperfeiçoa o enunciado clássico

segundo o qual esse "vator, como o de qual ouer: outra mercadoria,

d '_~-1' d d ~ •• (L~ARX1994).( 90) I nt.r o-:era etermtt~O pe~os custos e pro uçao ~ • v

duz o elemento hist6rico, ou social, que auxilia a formação do

valor da força de trabalho. Esse elemento representa os

diferentes "níveis' de vida tradicionais". vigentes em distintos

paí ses (ou em di sti nt.as époeas no mesmo paí s) e que exi gem uma

maior ou menor magnit.ude para o valor da força de trabalho que,

além da simples subsistência. tem que satisfazer "certas

necessidades que derivam das condições sociais em que as pessoas

estão co t ocadae e são criadas" (MARX.1993),<31)

Esse elemento hist6rico ou social. pode ser ampliado ou
cont.r- aí do. ou completamente el i minado. dependendo das condi ções

observadas em cada fase hist6rica (temporal) atravessada pelos

países industriais.

Segue-se daí que. os salários médios ou os valores-padrão

da força de trabalho. não constituem uma grandeza fixa, mas. sim.

variável, quando comparados em diferentes países ou "em. diferentes

épocas tvi e t6ricas do mesmo paí e" (MARX.1993).( 92)

Dessa maneira. e tomando por base a produção capitalista.

é correto a:firmar que os neg6cios se desenvol vem "através de
cer tos ci cl os per i 6di cos" .

Marx anotou seis fases distintas, que comp~em esses
ciclos. Para ele, a economia capitalista movimenta-se "através de

um.estado de catma, de animação crescente, de prosperidade, de

supernee6cio, de crise e de estaf8nação" (MARX,1993) ~39)

Para nossos prop6si tos, veremos as i déi as do autor em
relação ao comportamento dos salários durante duas fases extremas
do ciclo econômico: expansão (prosperidade e superneg6cio) e
recessão (crise e estagnação).

As contínuas flutuaç~es da procura e da oferta, obrigam

(90) MARX,l<.O capital ... P 621.

(91) MARX.x, Salário, p 76.
(92) MARX.x. Salári o, p 77.

<99> MARX.x, Salário, p 73.
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os preços de mercado a sof'rerem:mudanças sis'lemálicas, buscando
uma compensação (ou pont.o de equilíbrio). Assim, os preços de
mercado das mercadorias (e as 'laxas de mercado do lucro), ora
descem abaixo de suas médias na'lurais, ora elevam-se acima delas.
Analisando o ciclo comple'lo, verif'ica-se que as quedas são
compensadas pelas elevações. Logo, na média do ciclo, os preços de
mercado das mercadorias são regulados por seus respec'livos valores
na'lurais.

Observando o 'lrabalho como uma simples mercadoria, igual
a 'lodas as ou'lras, o au'lor pensa que os salários 'lêm que passar
por idên'licas f'lu'luaçõespara, ao f'inal do ciclo, apresen'larem um
'preço médio' regulado pelo valor na'lural da f'orça de 'lrabalho.

Isso jus'lif'icaas lu'las salariais, duran'le as f'ases de
expansão (quando o nível dos lucros se eleva). Elas são
necessárias. pois nas f'ases de recessão os salários serão
cer'lamen'lereduzidos.

Quando as barganhas sindicais não ob'lêm sucesso duran'le a
prosperidade, o 'preço médio' do 'lrabalho ao f'inal do ciclo não
corresponde sequer ao valor na'lural da f'orça de 'lrabalho.

Marx inf'orma. ainda, que a longo prazo ocorre uma
evolução desproporcional dos salários. em relação aos lucros. Nas
f'ases de expansão, os Iucros crescem mais rapidamen'le que os
salários. Nas de recessão, os lucros caem numa velocidade inf'erior
à dos salários.

Essas colocações serão 'les'ladas na par'le empírica
es'ludo em pau'la. Bas'lará, para t.a.l ,

considerações: o preço de mercado de uma mercadoria

do
'lecer as seguin'les

pode ser
decompos'lo em 'lrês par'les dis'lin'las(cus'los dos meios de produção,
em 'lermos uni'lários. preço da f'orça de 'lrabalho e lucro uni'lário);
logo a recei 'la t.ot.a l (pq) 'lambém pode ser decompos'la em 'lrês
par'les: ·massa de 1 ucro (1Tq). massa salaria.L (wn) e ou'lros cus'los
produ'livos (oc).

Para Marx, o valor dos meios de produção gas'los eram
capazes apenas de repor capi t.a.l , ou seja.
rendimen'lo adicional. Podemos. por'lan'lo,

não criavam nenhum
ado'lar a hip6'lese

simplif'icadora de que ·esses cus'los operacionais evoluem, a longo
prazo, propor cional men'le à recei 'la t.ot.a.L. Dada essa suposi ção.
pode-se compreender que duran'le um período de expansão. para que
os lucros cresçam mais que os ·salários. será necessário que a
recei'la t.ot.a.l 'lambém cresça' mais rapidamen'le do que as
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remuneraçBes do ~rabalho. Isso é o mesmo que dizer: dada uma cer~a
quan~idade de '~rabalho passado', para que ocorra uma elevação do
grau de exploração do ~rabalho, o '~rabalho não pago' (ou
sobre~rabalho) ~êm que crescer numa proporção maior que a do
•~rabalho uI~i mamerit.e u~i 1i zado' (~rabalho pago + ~rabalho não
pago) .

Duran~e um periodo de recessão, para que os lucros caiam
menos que os salários sera necessário que a recei~a ~o~al ~ambém
caia menos que a massa salarial.

Os dados empiricos nos mos~rarão se isso realmen~e
ocorreu na indús~ria de ~rans~ormação paulis~a, duran~e o periodo
de ~empo considerado pela pesquisa.

3.·John Maynard Keynes.

Keynes, ex-aluno de Al~red Marshall. não acei~ava as
idéias de Marx e considerava O Capi~al como algo superado. Para
ele, a maior obra mar-ocí srt.a não passava de "um. livro-texto de

economia obsoleto" que. além de es~ar "errado do ponto de vista

cientifico". não ~inha: "qualquer interesse O'U apt: icação para o

muruio moderno" (KEYNES. 1931): 34)

Essa posição é ~acilmen~e explicável. Devido à sua
posição sumamen~e eli~is~a, não poderia acei~ar um raciocinio que
"exalta o proletariado r'Ude acima da b'Ur8'Uesia e da inteli,gência".

deixando bas~an~e claro que, caso ocorresse o movimen~o do
socialismo marxis~a. "a l'Uta de classes" o encont:raria "do lado da

. ( 35)b'Ur,g'Ues1.aed'Ucada" (KEYNES. 1931).

Pode-se compreender que, se Marx apresen~a um cabedal
anali~ico ~endencialmen~e vol~ado para a classe ~rabalhadora,
Keynes desenvolve seus enunciados ~endencialmen~e vol~ados para a
classe capi~alis~a.

En~re~an~o. apesar de possuir ~ormação neoclássica, o
aut.or- de •The General Theory.. con~rapõe-se aos ~undamen~os
basilares do laissez-~aire e crLt.Lc a uma boa par~e do cabedal

KEYNES.J.M.
P 300.

KEYNES.J.M.

Essa~ in persuásion. London. W.W.Nor~on. 1931.

Essays ... p 324.



33

te6rico pertencente aos neoclássicos (os quais Keynes denominava
<clássicos' ou <tradicionais'). Abandona a hip6tese da
estabilidade do pleno emprego e admite o desemprego involuntário
como situação 'normal' ou estrutural, nas economias capitalistas.
Admite a intervenção do Estado, no sentido de tentar reequilibrar
a demanda efetiva, aquec.endo. os investimentos

Esse fato, aliás,
agregados e
faz parte dereduzindo o n1vel de desemprego.

uma mudança de métodos, outrora empregados em e A Treatise on
Money " que o autor insere em sua obra maior, justificada "pet.a

necessidade de expl: icar as ca'Usas do desempreeo endêmico na Grã-
Bretanha na década de 20 ( e no mundo inteiro depois de 1929Y'
(AMADEO. 1986a) ~96)

Para Keynes, o volume de investi merrt.os é que deter mina,
em última instância. o n1vel do emprego. As flutuações do emprego,
portanto, poderiam ser explicadas pelas oscilações dos
investimentos. Por esse motivo, o mecanismo keynesiano que analisa
a relação demanda efetiva (seus determinantes) e emprego. passa a
interessar de "perto ao presente estudo. Além do mais, o autor
mostra os n1veis salariais a.lt.amerrt.e influenci áveis pelos n1veis
de emprego, ao contrário dos neoclássicos que julgavam o emprego
como função dos salários.

Não obstante suas idéi as inovador as, nosso autor "não

cheea a se posicionar a respei to de 'Uma teoria da distrib'Uição".

dei xando-a ·em plano secundár io. "para dar ênfase às proporções da

renda que são cOn5'Umidas O'U-poupaâae" (POSSAS. 1987) .(97) Por esse
mot.I vo, 'encontraremos a dist.r-ibuição da renda, mostrada em
primeiro plano. apenas em Michal Kalecki, o qual distingue o
consumo capitalista do consumo operário. enfocando também os
investimentos.

3.1 - Emprego e Salário.

A <grande depressão' de 1930 (1929/33) ainda encontrou

(96) AMADEO.E.J. Teoria e método nos prim6rdios da macroeconomia
(II): a tr1ade p6s-wickselliana. Revista Brasileira de
Economia; Rio de Janeiro, 40(2): 121-132, abr/jun 1986.
p 130.

POSSAS, M.L.
abordagem
91-92.

A

A dinamica da economi a capi talista:
te6rica. São Paulo, Brasiliense, 1987.

uma(97)

pp
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economistas considerando o desemprego como uma anomalia
temporária. supondo que uma' simples redução salarial pudesse
eliminá-lo.

Aqueles intelectuais' ,não aceitavam a idéia do
intervencionismo estatal. pois sustentavam que o mercado tendia
naturalmente ao equilibrio e que qualquer tipo de intervenção
nesse sensivel
alarmantes.

mecanismo s6 poderia trazer-lhe dani~icaç5es

Por esse mot.Ivo, a proposta de Lloyd George. na
Inglaterra de 1929. no sentido "de atenuar o desemprego através de
gastos 'em obras públicas" ~oi rejeitada. o Tesouro inglês
argumentou que "se o 80verno tomasse uma parte emprestada para
obras púb~icas. outro invest imento se veria redue ido na mesma
proporção" . De maneira análoga. o' aUXilio-desemprego ~oi
considerado nocivo à economia• ••porque apoiava a vã te imos ia dos
sindicatos 'de impedir que os sa~ários caissem para o nive~ de
equi: Librio". Ora. "se pudesse ao menos reduzir os eal.ér-i oe , o
equi librio se ree tabo t ecer ia=, segundo eles CROBINSON & EATWELL.
1979) ~38>

Keynes não aceitou essa linha de raciocinio. divergindo
~undamentalmente deste tipo de análise. Para ele. reduç5es
salariais s6mente poderiam ter o e~eito propagado pelos
neoclássicos. caso a demanda e~etiva se mantivesse inalterada. Se.
ao contrário. a demanda caisse. na mesma proporção dos salários.
um e~eito anularia o outro.

Teoricamente. a demanda e~etiva somente permaneceria
constante se a propensão a consumir. a e~iciência marginal do
capital e a 'taxa de juros. não so~ressem alteraç5es. Caso tais
hip6teses não 'se veri~icassem. o que era o mais provável. o e~eito
seria apenas temporário. Além disso. mesmo que os sindicatos
aceitassem as reduç5es. não haveria nenhuma garantia de sucesso.
como Hahn o afLr ma: •• a trajet6ria que a economia deve tomar

quando os traba~hadores demonstram sua disposição para
traba~har aceitando sa~ários nominais mais baixos é mais
custosa e mais incerta ...•• CHAHN. 1986) .'39>

(38) ROBINSON,J. & EATWELL.J. Introdução ... P 66.
(39) HAHN.F. Some Keynesian re~letions on

Vicarelli,F.. ed. Keynes relevance
Macmillan, 1986. p 12.

monetarism. In:
today. Loridon ,
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Em 'lermos prá'licos, o nosso au'lor achava que as
realidades ins'li'lucionais do capi'lalismo moderno não permi'liriam
que uma polí'lica ~lexível de salários ob'livesse o grau de e~icácia
necessário na busca do nível de pleno emprego dos ~a'lores. Seria
pre~erível, por t.ant.o , uma polí'lica de salários nominais rígidos.
Nisso, ele é incisivo:

"Ã luz destas consideraçeíes, so'u aeora de opinião

q'Ue a man'Utenção de um nível eeral de salários nominais
é, ... ,. a poli t ica mais aconselhável para 'Um sistema

fechado; a mesma conc l'USão permanece vál. ida para um
sistema aberto, desde q'Ue o eq'Ui librio com.·o resto do

m'Undo possa ser assee'Urado pelas fl'Ut'Uaçeíes do câmbio."

CKEYNES, 19B2)~40)

A 'leoria keynesiana do emprego pode ser resumida, com o
auxí I~o de DILLARD (4 i, ) d . J. ç.. d d 6 .• a segu~n~e J.orma: no mun o os neg c~os,
onde há incer'leza quarit.o ao ~u'luro econômico, o nível global do
emprego é uma ~unção da relação lucros previs'los/'laxa de juros. Em
caso de o'limismo quan'lo ao ~u'luro, as expec'la'livas de lucro serão
mais a'lra'livasque o pr~mio pago pelos emprés'limos. o volume dos
inves'limen'los e~e'livos será ampliado e, consequen'lemen'le, o nível
geral de emprego se elevará. Em caso de pessimismo, o pr~mio dos
emprés'limos sobrepujará os lucros previs'los e os inves'limen'los
e~e'livos serão con'lraídos, reduzindo o volume global de emprego.

A idéia cen'lral gira em t.or-rio da premissa de que as
~lu'luaçeíes da renda e do emprego, observadas nas economias
capi'lalis'las,são decorren'les do 'es'lado de con~iança' sob o qual
as deciseíes de inves'limen'losão 'lomadas.

Segundo o atrt.or , "as mesmas circ'Ustâncias q'Ue l.evam a 'Uma
opinião pessimista sobre os rendimentos f'Ut'Uros podem a'Umentar a
propensão a en t eso'Urar" (KEYNES. 1937) .<42> A demanda agr egada

(40) KEYNES,J. M. 8 'leoria geral dó emprego, do juro ~ da moeda.
Tradução: Mário R. da Cruz. São Paulo, A'llas, 19B2.p 210

(4i) DILLARD,D. 8 'leoria economica de John Maynard Ke~:
'leoria de uma economia mone'lária. Tradução: AIber'lino
Pinheiro Júnior. São Paulo. Pioneira. 1964. pp 13-14.

<42> KEYNES,J. M. The general 'lheory o~ employmen'l. Quar'lerly
Journal o~ Economics, vol 61. ~eb 1937. pp 220-221.
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sofreria , por~an~o, uma dupla influência de re~ração.
Pode-se perceber que a demanda efe~iva é a 'mola mes~ra'

do raciocinio keynesiano. Por isso, é impor~an~e regis~rar que o
aut.or aporrt.a um inst.rument.o fundament.al para o cont.role dessa
demanda: o gast.o público. Dado um cert.o nivel de invest.iment.os
agregados (privados + públicos), o governo poderia, 'cet.eris
paribus' , ampliar (reduzir) a demanda efet.iva, aument.ando
(diminuindo) o volume dos invest.iment.os públicos. Logo, dada a
possibilidade de se ,cont.rolar a demanda efet.iva, pode-se cont.rolar
o nivel de emprego (e, dada uma cert.a produt.ividade marginal do
t.rabalho, pode-se influenciar o nivel dos salários).

O aut.or 'adot.ou essa ·polit.ica 'monetária flexivel' em
subst.it.uição
neoclássica.

à ·polit.ica de salários flexi veis' da escola

3.2 - Os Salários.

Não se pode dizer que Keynes tenha elaborado,uma t.eoria
de salário propriament.e dit.a. O que ele desenvolveu, na realidade,
foi uma t.eoria de emprego.

No ent.ant.o, para o nosso aut.or o salário era uma função
do emprego e da produ~ividade marginal do t.rabalho. Disso ressalt.a
o fat.o de t.er acei tado o que ele denomi nava •pr i mei ro post.ulado
clássico', segundo o qual havia uma igualdade ent.re o salário e o
valor do produt.o marginal do t.rabalho (Keynes. 19S2)!43>

Dessa maneira, os de~erminant.es de uns acabam sendo,
'cet.eris paribus' , os do otrt.r-o , Cabe, ent.ret.ant.o, duas
observações: (a) a causalidade ent.re salário e emprego ocorre do
segundo para o primeiro. ,"porque Keynes ne(!a a rel.evância da c'UX'va

de' oferta de trábal.ho e. em.se'U l.'U(!ar. introd'UZ o principio da

demanda efetiva"; e (b) a correlação ent.re emprego e salário real
é negat.iv.a, "devido às hipóteses de maxim.ização de l.'Ucros e

rendimentos 17l.ar(!inais decrescentes" (AMADEO. 19S6b) !44)
O nosso autor informa que. no curt.o prazo, as oscilações

(43) KEYNES, J.M.
AMADEO.E.J.

A t.eoria geral cap 2.
Teoria e mét.odo (111): p 337.(44)



37

dos salários nominais ~endem a ocorrer em sen~ido con~rário às dos
salários reais e no mesmo s-en~ido do nivel de emprego. Terrt.a

explicar essas ocorrências à luz do re~orno marginal do capi~al.
a:firmandoque. "em um curto periodo, a baixa dos eat.és-i.oe nominais

e a e~evação dos sa~ários reais const i tuem. por mot: ivos

diferentes. fenômenos Li8ados à diminuição do empre80'

pois. embora o t rabal.badox- se mostre mais disposto a

aceitar reduções de sa~ário·quando o empre80 dec~ina, os
sa~ários reais tendem, inevi tave Lmem.te , a crescer nas
mesmas circunstâncias, em virtude do maior retorno
mar8ina~ de determinado estoque de capita~ quando a

produção diminui." CKEYNES, 1982)(4~>

No~a-se a di:ficuldade do au~or em ~en~ar jus~i:ficar
~eoricamen~e esse posst.u.l ado neoclássico. Mesmo assim, ele ac e í t.a

como c or r e't.o t.a.I raciocinio. Não poderia ser de out.r a maneira,
pois na <Teoria Geral' ado~a a hip6~ese da compe~ição per:fei~acom
maximizaç ão do lucro e acei~a o raciocinio dos re~ornos
decrescen~es. o que. "para uma dada taxa de sa~ário nomina~,

imp~ica a end08eneização do sa~ário rea~", bem como "também a

corre~ação ne8at iva entre niveis de empre8° e sa~ário rea~"

CAMADEO. 1986b).(46)

A realidade, porém. não se moldou à ~eoria e essa
hip6~ese :foi revis~a por Keynes quando observou que as pesquisas

empiricas não con:firmavamesse enunciado. A esse respei~o, Dillard
in:forma: "Quando as pesquisas estatisticas indicaram que os

sa~ários reais não diminuiram de fato quando aumentou o
Keynes admi. tiu que havia acei tado com

demasiada faci~idade a suposição c~ássica com respeito

à diminuição dos sa~ários reais." CDILLARD. 1964)(47)

En~ende-se que Di 11ard denominava 'clássicos' aos
<neoclássicos '.

Keynes realmen~e :faz essa re~ra~ação num ar~igo

in~i~ulado 'Rela~ive movémen~s o:freal wage and ou~pu~', publicado

(4~> KEYNES,J. M.
AMADEO,E.J.
DILLARD,D.

A ~eoria geral P 28.
Teoria e mé~odo CIII):
A ~eoria econômica ... P 199.

P 360.(46)
(47)
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em março de ·1939, em The Economic Journal Cn~ 193, vol XLIX),

concluindo que, apesar do equivoco ~e6rico, seus enfoques prá~icos

haviam sido comprovados.

O nosso aut.or , que na ' Teor ia Ger aI' não aceit.ava a

argumen~ação de que os salários· reais eram de~erminados pelas

negociaç5es con~ra~uais Cempregados x empregadores), já observara,

em 'As . Consequências EconÓmicas da Paz' , que as classes

~rabalhadoras eram induzidas "a acei tar wn.a si tuação na qual. el.as
podiam. recl.amar apenas wn.a parce l.a m.uito pequena do bol.o" e que

cabi a às cl asses capi t.a l i s~as a melhor- par ~e do mesmo, as quai s

preferiam "o poder. que o investimento l.hes dava ao praaer do
cOnS'umo imediato" ( KEYNES, 1919) .(48> Chama a at.erição , por-t.arrt.o ,

em sua obra maior, para o fa~o de que a ~eoria neoclássica não

deve ser analisada como uma ~eoria de de~erminação de preços e

salários mas, sim, como "wn.a teoria da distribuição em. condiç5es
de .pl.eno em.preso" e, se "é apenas a.pl: icável. ao caso do pl.eno

em.preso, torna-se obviamente ensanoso apl.icá-l.a aos problemas de
desem.preso involuntário" (KEYNES, 198éD.(49)

Is~o pos~o, vejamos como os ·salários keynesianos se

compor~am ao longo do ~empo. An~es, porém, é in~eressan~e observar

que "é preferível. usar as express5es 'curto ps-aeo: e 'lonso pr-aeo'
como adjetivos, e não· como substantivos" CROBINSON, 1971).(l:io> O

cur-Lo prazo deve ser vi s~o ~ão somen~e como um 'es~ado dos

neg6ci os • e nliío como .' uma e~ensão de ~empo'. Da mesma manei r a,

seria in6cuo t.r-at.ar- o longo prazo "como se este fosse wn.a data na

hist6ria".

Com rélação ao cur t.o prazo Cem que são considerados

cons~an~es: o conheci morrt.o ~ecnol6gi co, o vol ume de máqui nas e

equipamen~os, e a es~ru~ura organizacional), Keynes pensava que os

niveis de emprego e de salário real deveriam apresen~ar correlação

i nver sa. A pr odut.I vi dade margi nal do ~r abal ho nas i ndús~r i as de
bens de consumo dos assalariados (que responderia pela
de~erminação dos salários reais) decresceria à medida em que o

(48) KEYNES,J.M. The economic conseguences of ~he peace.
Macmillan, 1919. pp 11-12.

London,

(49) KEYNES,J. M.

ROBINSON,J.

A ~eoria geral ... p 32.

Economic"heresies. London, Macmillan, 1971.p 18(l:iO)
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emprego aumen~asse, e vice-versa. A redução da produ~ividade
causaria uma aLt.a no preço desses produt.oa e, consequen~emen~e.
uma queda nos salários reais. O con~rário ~ambém seria válido.

Quan~o aos salários nominàis, o a'ut.or-raciocinava da
seguin~e maneira: o preço de uma mercadoria é de~erminado pelo seu
cus~o dire~o de produção (salários + ma~éria-prima + energia
e~c ...), levando em consideração, de alguma maneira, as despesas
indire~as. Ora. sabendo "que os sal.ários são o principal. el.emento

nos custos diretos Co •• :>, concl.ui-se que al.terações no sal.ário

nominal. ocasionarão al.terações correspondentes no nivel. de preços"

CROBINSON & EATWELL)~5t.>
A cur~o prazo, por~an~o. ~er1amos os seguin~es

compor ~amen~os por par~e das vari áveis envol vi das: Ca) caso a
demanda e~e~iva se eleve o n1vel do emprego será aumen~ado,
~azendo crescer os salários nominais e os preços. e reduzindo o
salário real; e Cb) caso a demanda mos~re-se insu~icien~e, o
emprego diminuirá, baixando os salários nominais e os preços. e
aumen~ando o salário real.

Essas relações compor~amen~ais serão ~es~adas pela
pesquisa.

Sa~isf'ei~as as exigências de cur~o prazo, pode-se
veri~icar o compor~amen~o das.variáveis a longo prazo.

An~es. porém. é in~eressan~e analisar o caso da
sa~isf'ação das expec~a~ivas de cur~o prazo. Segundo Davidson
(1978) •(52) d" .1para emons ~rar a possib~ idade de equi11brio em um
porrt.oabaixo do rela~i vo ao pleno emprego. o que equivaIeri a a
negar .as i mpli cações 'da 1ei de Say Cassun~o melhor expos~o por
Garegnani. 1978),' Keynes ~eri a que par~i r da suposi ção de que as
expec~a~ivas de cur~o prazo eram con~inuamen~e sa~isf'ei~as. Esse
enunciado não es~á esclarecido na •Teoria Geral'. Porém. em
~rabalho pos~erior o au~or admi~e: " ..se fosse reescrever o l.ivro

deveria iniciá-l.o apresentando minha teoria sob a hip6tese de que

as expectativas de curto prazo são sempre satisfeitas" (KEYNES.
1973)~53)

(5:1.) ROBINSON,J. & EATWELL.J. In~rodução pp 68-69.
(52) DAVI DSON.P. Money and ~he real worId.

1978. cap 2.
London. Macmi11an ,

(53) KEYNES.J. M. Ex post, and
collec~ed wri~ings o~
Macmillan. 1973. p 181.

ex arit.e, In:
J.M. Ke~.

Moggridge.
vol 14.

D. The
London,



40

~ impor~an~e. ainda. no~ar que a lei de Say n~o exclui a
possibilidade de um'confron~o en~re lucros e salários. mesmo que
isso n~o es~eja explíci~o em seus enunciados. Não nos
aprofundaremos nessa ques~~o. A esse respei~o. con~udo. Miglioli
C198~)(54) ~ece profundos e minuciosos oomerrt.âr-ios.

Com relaç~o ao longo prazo Cem que t.odcssos recursos
passam a ~er possibilidade de variaç~o). se observarmos os
recursos produt.ívoa pela ót.Lca do cust.o e os denominarmos por
"capi~al inves~ido"• poderemos dizer que o raciocínio keynesi ano
desenvolveu-se no sen~ido de mos~rar uma ~endência ascenden~e da
relaç~o capi~al inves~ido CK) / m~o-de-obra con~ra~ada CL).

Por ou~ro lado, haveria uma es~abilidade da relaç~o
cap.í t.al Lrrve-st í do CK) / pr-odução realizada CY). Port.arrt.o, era
racional supor que o salário real se elevaria, devido ao a.umerrt.o
da produ~ividade CY/L). ~ónsequen~emen~e, os salários reais, que
n~o .deviam elevar-se no cur-t.oprazo. poderiam fazê-lo a longo
prazo.

Esse enunciado de Keynes ~ambém será ~es~ado pela
pesquisa empírica. Pensamos que, duran~e a maior par~e do período

de ~empo abrangido pela pesquisa. os ganhos de produ~ividade n~o
foram in~egralmen~e incorporados aos salários.

~ verdade que, no caso específico do Brasil. a legislaç~o
da polí~ica salarial es~abelece a necessidade de acréscimos
salariais correspoden~es aos incremen~os da produ~ividade. No
en~an~o, segundo Almeida, apesar das deficiências das séries
es~a~ís~icas disponí veis, "todas as eui dênc i as s~o no sen t i do de

que, mesmo que o sa~ário tenha sido corretamente reajustado pe-Lo:

inf~aç~o passada, para a maioria esmaBadora da popu~aç~o os Banhos
de produ ti u i dade ~o f or-am.

198~).(55) E .•.c;. sse mesmo aut.or-,
transferidos aos sa~ários" CALMEIDA,
corrt,udo, admi~e a exis~ência de "uma

par-ce-Lei mui to reduzida de aeeat.ax-caaoe das faixas superiores de

renda" que ~iveram acréscimos s~üariais mais que proporcionais aos
incremen~os de produ~ividade.

(54) MIGLIOLI ,J. Acumulacão de capi~al ~ demanda efe~i va.
Paulo. T.A. Queiroz. 1981. pp 34-37. São

(55) ALMEIDA,F.L.
1964/1981.

Poli~ica salarial. emprego ~ sindicalismo.
·Pe~r6polis, Vozes, 1982. p 46.
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A quest.~o é: essas observaç5es s~o válidas para o caso
especifico da indúst.ria de t.ransformaç~o paulist.a?

O desenvolviment.o da part.e prát.ica do est.udo em paut.a
deverá responder a essa indagaç~o.

Volt.ando a Keynes. pode-se dizer. de uma maneira
simplificada. que a elevaç~o do salário poderia ocorrer de duas
formas "dist.int.as:(a) o salário nominal cresce e os preços dos
bens de consumo dos assalariados permanecem const.ant.esj ou (b) "O

salário nominal permanece const.ant.e e os preços dos bens de
consumo dos t.rabalhadores decrescem.

A segunda forma (let.ra Q) parece harmonizar-se melhor com
a opini~o keynesiana segundo a qual. a curt.o prazo. seria
desejável que os salários nominais permanecessem est.áveis. para
possibilit.ar uma maior est.abilidade dos preços e do emprego (isso
est.á implicit.o nas evoluç5es t.eóricas encont.radas nos quat.ro
primeiros livros da 'Teoria Geral', nos quais o aut.or assume a
hipót.ese simplificadora de salários monet.ários const.ant.es).Aliás,
em relaç~o a essa rigidez "dos salários nominais. Sargent. afirma
que a t.eoria keynesiana carece de fundament.os microeconômicos que
just.ifiquem t.al hipót.ese (a esse respeit.o, ver AMADEO. 1996d)~5~

Apesar do expost.o. no ent.ant.o.Keynes most.ra inequivoca
prefer ênci a pela primeira forma (let.ra ª-). Isso porquê. dent.re
out.ras coisas. est.imularia invest.iment.os imediat.os e causaria
maior mot.ivaç~o nos t.rabalhadores.

~ preciso ficar bast.ant.eclaro que, a curt.o prazo o aut.or
pensa que o "rúve~ eeral dos salários nominais.

t i '" (K 1"99~) (57)q'Uan o poss ve c. eynes • .:;.
deve ser

mant ido t~o estáve~ porquê.
excl uindo-se os casos 'art.ificiais' de det.erminaç~o de preços
(monopólios e oligopólios). o nivel geral desses últ.imos sóment.e
oscilaria se ocorressem variaç5es no emprego. suficient.es para
afet.ar os cust.os primários margi~ais·de produç~o.

Já a longo prazo. pensa que o nlvel geral de preços
sóment.e "variará em. conseq'Uência da baixa do c'Usto de prod'Uç'ão

devida a novas técnicas e a eq'lJ..ipamentos novos O'U ampl:iados"
(58)(Keynes. 1992). o que permit.iria uma elevaç~o dos salários

(5~ AMADEO.E. J. Sobre salários nominais: as crlt.icas mone-
t.arist.as e keynesiana à abordagem de keynes sobre o
mercado de t.rabalho. Pesquisa ~ Planeiament.o EconSmico.
Rio de Janeiro. 16(2).1996.

(57) KEYNES. J. M.

KEYNES. J. M.

A t.eoria geral
A t.eoria geral

P 210.
P 210.(58)



reais, pela incorporação dos incrementos de produtividade.
Cabe ressaltar que, em termos atuais, monop6lios e

0ligop61ios já não constituem casos 'arti~iciais' de determinação
de preços. Ao contrário, suas decis~es constituem um balizamento
ideol6gico'para todo o sistema económico em que estão inseridos.
Tal realidade, entretanto, s6 seria vislumbrada por Kalecki.

Ainda em relação à pre~erência de Keynes por uma política
de preços estáveis Ccom uma a.lta gradual dos salários), o autor
tece a seguinte justi~icativa: "Em Linhas tSerais,.... porque é

mais fáci 1. conservar o nível. real. de empretS0 dentro de

determinada escaLa de pLeno empretS0. com esperança de

maiores saLários no futuro do que com a expec tat iva de

saLários menores, e também em virtude das vantatSens

sociais de aLívio das dívidas, da maior

fac i 1. idade nos desLocamentos de m1ío-de-obra das

i ndús t r i a i s que doe 1.i nam para as que pr0tSr i dem ; e do

estímuLo pSicol.6tSico

t endénc ia . 'moderada

CKEYNES, 1992) <59>

que· ordinariamente resul. ta de uma

a subir, dos saLários nominais."

Essa
ascendente

explanação . signi~ica
do nível salarial

que: Ca)
i n~luenciari a

uma
as

'tendência
decis~es

empresariais, no sentido de decidirem por investimentos imediatos;
Cb) a elevação do poder aquisi tivo reduziri a o peso real das
dívidas dos assalariados C"sem prejuízo para os rentistas"); Cc) a
alta dos salários liberaria mão-de-obra das indústrias decadentes.
a qual seria canalizada para as indústrias em expansão; e Cd) a
elevação dos salários nominais seria uma mot.I vação psicol6gi ca
muito mais e~icaz que a política dos salários estáveis.

Desses enunciados, apenas o da letra ~ nos preocupa mais
acentuadamente. Caso seja verdadeiro. dada uma política de preços
estáveis, poderíamos distinguir os gêneros industriais decadentes
dos gêneros dinâmicos, pela análise da evolução dos seus
respectivos níveis de emprego, a longo prazo. Porém, sabe-se que
as·indústrias dinâmicas apresentam uma tendência maior ao aumento
da relação K./L, tornando-se cada 'vez mais ·capital-intensivas'.

KEYNES, J. M. A teoria geral ... p 211.
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Nas indús~rias menos expansionis~as, a ~endência é es~abilizar, ou
mesmo diminuir, essa relação, ~ornando-se do ~ipo

•~rabalho-in~ensivas'. Assim , ~eriamos as indús~rias dinâmicas
liberando mão-de-obra e as menos expansionis~as absorvendo esse
t.í po de recurso.

A ques~ão ·é: na prá~ica, em que não se observa a
hip6~ese dos preços es~áveis, o enunciado da le~ra !:. corrt.í.nua

~endo validade?
Essa indagação deverá ser respondida ao longo do presen~e

es~udo.
As idéias keynesianas f'oram acei~as • pelos paises

capi~alis~as desenvolvidos. dominan~emen~e nas décadas de
cinquen~a e sessen~a.

Nos EUA. Galbrait.hinf'orma: "Em 1946. dez anos depois da

pv.bl icação de The General Theory. a Lei de Empreso

âaque l e ano deu ao si s tema keynes i ano o apo i ores t r i to,

embora totalmente

1972) (60)

expl1ci to, da lei." (GALBRA!TH,

Hun~ e Sherman. af'irmamque desde a segunda grande guerra
não se regis~raram grandes depress~es econômicas nos EUA e
inf'ormam: "Economistas como Sam.uelson atribuem o bom desempenho da

economia norte-americana na década de 60 às poli t icas

keynes i anas e às vul tosas despesas sovernament ais

decorren t es de las. •• (HUNT & SHERMAN, 1982) (61)

Essa acei~ação, ~odavia, não con~inuou com a mesma
in~ensidade nas décadas seguin~es. Conf'orme Amadeo, "a década de

60 marcou o coroamento da economia keynesiana; porém, tanto do

ponto de vista da evolução das economias dorruést icas e
internacional quanto do ponto de vista acadêmico, a década

s96'U.inte viu· a

1986c)~62)

débâcle da ortodoxia keynesiana" (AMADEO,

(60) GALBRAITH,J. K. Economia, paz ~ humor.· Tradução: Carlos
Nayf'eld. São Paulo. Ar~enova. 1972. p 68.

'"(61) HUNT.E.K. & SHERMAN.H.J. His~6ria do pensamen~o economico.
Tradução: Jaime Larry Benchimol. Pe~r6polis, Vozes,
1982. pp 173-174.

(62) AMADEO.E.J. A economia poli~i ca de J.M. Keynes. Revis~a
Brasileira de Economia; Rio 'de Janeiro. 40(4):366-362.
ou~/dez 1986.'p 366.
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observar
Fazendo uma
com Dillard

maior regressão hist.órica, é
(63)(1967) que as décadas de

int.eressant.e
60 e 60 do

século XIX marcaram o coroament.o da economia clássica. A década de
70 colocou-a em dificuldades, devido ao aument.o do rit.mo de
concent.ração de capit.al. A década de 80 assist.iu. conforme Hunt.&
Sherman. a queda dos ·clássicos ort.odoxos' e a ascensão de um novo
grupo de pensadores econômi-cos - conheci dos como neocl ássi cos -
que, at.ravés de um hermét.ico arcabouço de álgebra e cálculo.
int.ent.aramdefender "duas noç5es jundam.entais s'UStentadas por Adam.

5mith: a mão invisível da concorrência no mercado e a política

econômica do laieeoe-Fat re" (HUNT & SHERMAN, 1982).(64)

No século XX, a •r-evcdução ' keynesiana derrubaria os
neoclássicos na década de 40 e cairia na década de 70.

Em t.ermos at.uais, a hipót.ese de concorrência perfeit.a é
t.ot.alment.eirreal. servindo t.ão soment.e para exercícios de
abst.raç5es t.eóricas. Mais que isso, os casos •art.ificiais ' de
det.erminação de preços proliferaram e passaram a servir de modelos
ideológi cos na orient.ação da condut.a de empresas que at.uam em
mercados sumament.e caract.erizados pela concorrência imperfeit.a.

Mais realist.a ·que Keynes, por-t.ant.o , encont.ra-se out.ro
economist.a. seu cont.emporâneo. que. em vez de se referir aos
oIigopól ios como •art.ific.í a.í s ", resol veu considerar o •grau de
monopólio· de cada indúst.ria, no mecanismo de det.erminação de
preços e salários. Evident.ement.e. est.amos nos referindo ao polonês
Michal Kalecki. cujas idéias acêrca de salários serão analisadas a
seguir.

4. Michal Kalecki.

As idéi as kaleck i anas t.ambém surgiram da não acei t.ação
dos post.ulados neoclássicos (que Kalecki chamava de clássicos).

Demonst.radas as falhas exist.ent.es nesses enunciados.
cumpria elaborar ·out.rosque os subst.it.uissemcom maior eficiência.

(63) DILLARD,D. Economic development.
communi t.v, Engl ewood - N.J.•
363.

of t.he nort.h
Prent.ice·- HalL,

at.lant.ic
1967. P

(64) HUNT.E.K. & SHERMAN.H.J: Hist.ória ... pp 107-117.
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o aut.or polonês seo propôs realizar essa t.are:fa.const.ruindo uma
est.rut.ura 16gi ca sobr e o concei t.o de demanda e:fet.iva • capaz de
most.rar com clareza o :funcionament.o do mecanismo da dinâmica
econÔmica capit.alist.a.

Devido ao direcionament.o do present.e est.udo, abordaremos
apenas os enunciados relat.ivos a salârios, emprego. produt.ividade
e dist.ribuiç~o de renda. Nesse sent.ido, algumas das principais
concl useses kaleckianas podem ser reuni das em cinco assert.ivas
cent.rais: (a) salârios °n~o esmagam lucros e reduçe;es salarais n~o
:funcionam como soluç~o para desemprego;

(b) o gast.o público pode ser ut.ilizado como medida
paliat.iva cont.ra o desemprego;

(c) os t.rabalhadores devem gast.ar t.oda a sua renda e os
lucros s~o uma :funç~o dos gast.os dos capit.alist.as;

(d) nas economias capit.alist.as n~o hâ nenhum nivel
predet.erminado de renda e emprego para o qual elas t.endem;

(e) as :fIut.uaçeses, do nivel de at.ividade econÔmi ca ,
s~o inevit.âveis devido ao aspect.o individual das deciseses
capit.alist.as e à de:fasagem exist.ent.eent.re decidir gast.ar, gast.ar
e:fet.ivament.eem invest.iment.oe ampliar a capacidade produt.iva.

Ant.es de o most.rarmos como essas idéias :foram
desenvolvidas, devemos t.ecer um coment.ârio acêrca dos mecanismos
de det.erminaç~o dos preços. Macedo in:forma, quant.o a esses
mecanismos, que, "o'U se adm.ite CJ'Ue o preco ("o'U rendimento
mar8ina~~ °é determ.inado ~ivremente pe~o mercado e ao CJ'Ua~o c'Usto

ma:r8ina~ <leve ser i8'Ua~ado, O'U se s'Upe)e CJ'Ueo preço é fixado com.

base on'Umaotaxa de mark-'Up sobre c'UStos ma:r8inais constantes"

(MACEDO, 1990)~~)oKalecki admit.e o segundo en:foque.
A det.erminaç~o àe preços pela adiç~o do mark-up sobre os

cust.os diret.os unit.ârios, "constit'Ui 'Uma ap~icaç~o do principio do

'c'Usto tota~·. f'U~~ cost. CJ'Uetem. vi8ência em. mercados onde a

oferta poss'Ui a~~ e~asticidade frente a variaçeses no vo~t.tms de

vendas e especia~mente em. condiçeses de o~i8op6~io" (POSSAS,
1997) ~cS<S)

(~) MACEDO.R. B.M. Dist.ribuicão :funcional na indúst.ria de
t.rans:formacão: aspect.os da parcela salarial. Brasília.
IPEA/IPLAN. 1990. P 27.

(cS<S) POSSAS. M.L. A dinâmi ca ... P 246.
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Pode ser in~eressan~e observar que. enquan~o para Keynes
e Kalecki o preço é f'ormadoa par·~i r da adição de ~rês componen~es
principais Ccus~o dire~o. indire~o e lucro. em ~ermos uni~ários).
para Marx isso não é verdadeiro. Marx admi~e que o preço pode ser
decompos~o nes~es ~rês elemen~os. mas isso não signif'icaque seja
f'ormadoa par~ir da adição desses ~rês valores; em suas palavras:

"Vedes. portanto. a fal.ácia da noção
popul.ar que conf~nde a decomposição de

um dado val.or em· três partes com a

formação desse val.or pel.a adição de

três val.ores independentes ... to CHARX.

f 983:> .(ar»

Marx·acei~a. por~an~o. a idéia da compressão dos lucros
Cprof'i~squeeze) pelos sal.ários.e vice-versa.

Keynes e Kalecki não concordam com ~al raciocinio
Cimplici~o na I ei de Say·.em sua versão vulgarizada como •a ~eoria
do bolo'). af'irmandoque isso implicaria na suposição de um nivel
global de·renda cons~an~e Cou um valor adicionado f'ixo). o que
violaria o principio da demanda ef'e~iva.

4.1 - Salários e Emprego: a crl·~icaaos neoclássicos

Kalecki sup~e. inicialmen(e. um sis~ema econOmico f'echado
e sem o se~or governo. no qual os ~rabalhadores gas~am ~udo o que
ganham. Admi~e a exis~ência dos cus~os marginais crescen~es no
caso da agricul~ura. mas não no da indús~ria. O normal. em se
~ra~ando de se~ores indus~riais. é admi~ir que o n1vel de produção
se encon~re aquém do pon~o de plena u~ilização dos recurso
disponiveise. port.arrt.o , que os cus~os marginais sejam
rela~ivamen~e cons~an~es. Isso signif'icaque a empresa indus~rial
produz em pon~os nos quais o preço é superior Ce não equivalen~e)
ao cus~o marginal. f'icando au~oma~icamen~e
si~uação de concorrência imperf'ei~a.

.Vis~o que. em mercados pouco compe~i~ivos. alguns preços

demons~rada uma

mos~ram-se rígidos para baixo. a decisão neoclássica de diminuição

(f$?) MARX.K. Salário. P 63.
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dos salários nominais ~aria declinar as curvas dos cus~os
marginais, aument.ando a dis~ãncia en~re esses e os preços. Isso
causaria uma redução do salário real. o que provocaria uma queda
nas vendas dos·bens de consumo dos ~rabalhadores. uma con~ração na
produção desse ~ipo de mercadoria e uma diminuição do nlvel de
emprego nesse se~or. O e~ei~o ~inal. por~an~o. seria con~rário ao
propagado pelos neoclássicos.

O pon~o al~o da crl~ica kaleckiana à ~eoria neoclássica.
envolve o· enunciado da i nal~erabiIi dade do valor nominal da
demanda global. Nesse caso especl~ico. "suas conc luseíes são

as de J<eynes" CJ081M. 1984) ~(i8)int.eirament.e coincident.es com.

Ambos criaram· uma ~eoria da demanda e~e~iva alicerçada sobre os
~a~ores que de~erminam os valores do inves~imen~o e do consumo.
Sendo essas variáveis al~amen~e ~lex1veis ao longo do ~empo. não
podiam acei t.ar- a i n~lexi biIi dade da demanda como uma hip6~ese
plauslvel.

A crença de que o salário real é r·eduzidocom o aumen~o
da produção. apoiada pelo concei~o dos cus~os marginais
crescen~es.·dei xa de exi s~ir quando Kalecki admi~e a hori zorrt.a Ii -

dade do segmen~o· principaI da curva dos cus~os uni~ários (nos
pon~os desse segmen~o. o cus~o· marginal é igual ao cus~o
uni~ário). Logo. num perlodo de prosperidade o aumen~o da produção
deveria elevar· a procura e os preços das ma~érias-primas.
deslocando para cima a curva dos cus~os marginais. Dado o grau de
monop6lio do se~or. os preços dos produ~os ~inais ~endem a
elevar-se reduzindo o nlvel de salári os reai s. No en~an~o. a
~endência na~ural do grau de monop6lio é con~rair-se nesse
perlodo. com as empresas ·exis~en~es pro~egendo-se con~ra o desejo
de en~rada de novas concorren~es no se~or.
recess~o. ocorreria o oposrt.o ..

Num perlodo de

Dessa maneira. num sis~ema econômico simpli~icado.
reduçeíessalariais causariam queda nos cus~os e na demanda. Caso
os preços caissem na mesma proporção que os cus~os. a produç~o e o
emprego não se aI~erari amo Caso os preços calssem menos que os
cus~os (e isso é o mais provável em um se~or oligopolizado).

«(i8) JOBIM.A.J.G. Michal Kalecki e a economia con~emporãnea. Re-
vis~a de Economia Poll~ica; ~o Paulo. 1. (2): 111-137.
abr/jun 1981. p 71.
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haveria uma ampliação do grau de monopólio e uma redução da relação
•parcel a salarial/renda t.ot.al'; a produção e o emprego
decl inar-iam.

Num sist.ema econômico abert.o o e~eit.o das reduções
salariais seria ainda mais noci vo , vist.o que as mat.érias-primas
import.adas não t.eriam seus preços alt.erados por causa dessa medida
salarial, é os salários reais seriam reduzidos. não apenas pela
elevação do grau de monopólio. mas. t.ambém. pelo aument.o do valor
da relação mat.éria-prima/salário.

Em resumo. t.ant.oKeynes quant.o Kaleck i concl uiram que
reduções salariais não elevam os niveis de renda e emprego. por
causa da queda da demanda e~et.iva.

Kalecki. int.roduzindo os conceit.os de ·grau de monopólio'
e de cust.os marginais const.ant.es. apro~undou a crit.ica aos
neoclássicos most.rando que a redução dos salários agiria no
sent.ido cont.rário ao propost.o. reduzindo produção e emprego.

Dadas as obser vações supr acit.adas• e t.endo em vist.a a
argument.ação de Kalecki (1971)(6$» no sent.ido de que um aument.o
dos salários não implica. por si mesmo. numa redução da massa
global de lucros. pergunt.a-se: poderiamos dizer que um aument.o dos
salários t.eria um e~eit.o posit.ivo sobre a renda e o empre~o?

Em relaçã:o a aument.os salariais. nosso aut.or (Kalecki.
1993)(70) acha que, num sist.ema produt.ivo em que os preços ~ossem
~ixados pelo grau de monopólio.· e com cust.os marginais const.ant.es.
a lut.a de classes assumiria papel preponderant.e. Nesse caso. se as
barganhas sindicais conseguirem aument.os salariais mais que
proporcionais ao aument.o dos preços, a produção e o emprego não se
alt.erariam nos set.ores de invest.iment.o e de consumo capit.alist.a
(depart.ament.os I e 11). mas se elevariam no set.or de consumo
operário ·(depart.ament.o 111). Os lucros declinariam nos
depart.ament.os I e 11. mas seriam compensados pela sua elevação no
depar- t.ament.oIII. Os gast.os capi t.alist.as nã:o se a.lt.erariam. em

KALECKI.M. Select.ed essa~ 2n
capi t.alist. economy. 1933-1970.
Universit.y Press. 1971.

(70) KALECK1 •M. Cresci ment.Q ~ ciclo das economi as capi t.alist.as.
Tradução: Jorge Miglioli. ~o Paulo. Huci t.ec , 1993.
cap 9.

(6$» t.he dvnami cs o~ t.he
Cambridge. Cambridge
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t.ermos globais. e os lucros t.ot.ais se mant.eriam const.ant.es. A
produçã:o e o emprego global se elevariam. devido as modi~icações
na dist.ribuiçã:oda renda. pelo moviment.o dos salários.

C t. ( 1979) (71) • t.. . o:t' k 1 k .. as ro er-a aca a SUpOS~çd.O a ec a aria acêrca
de os gast.os capit.alist.as nã:o se alt.erarem de imediat.o. Segundo
esse atrt.or , a pré-det.ermiriaç ão doss lucros t.orna imposs1 vel que os
memos sejam cont.ra1dos por elevações salariais.

Possas. no ent.ant.o. a~irma que essa suposiçã:o é

desnecessária e most.ra que "a demonstraçã:o de K.alecki se sustenta
mesmo que o consumo capi tal ie ta possa se al terar no •curto

( 72)per1odo' em.questã:o" (POSSAS. 19B7).
Tudo indica , no ent.ant.o. que essa medi da de aument.os

salariais nã:o seria simpát.ica à opiniã:o da classe empresarial uma
vez que. mant.endo inalt.erada a part.icipaçã:odo lucro. aument.a a da
parcela salarial na renda global da economia. Veremos. a seguir.
como·se comport.am os empresários ~ace a alt.ernat.ivassimilares. de
combat.e ao desemprego.

4.2 - Emprego: a 6t.ica pol1t.ica.

As diversas alt.ernat.ivas de combat.e ao desemprego.
apont.adas por Kalecki. t.êm em comum o objet.ivo de •aquecer' a
demanda e~et.iva e in~luenciar bene~icament.e as decisões de
invest.iment.o.

Normalment.e os gast.os púbiicos sã:o apont.ados como
inst.rument.os e~icient.es para a ampliaçã:o da demanda e~et.iva. A
elevaçã:o da demanda causaria um aument.o da produçã:o e do emprego.

Cabe. t.odavf a , uma observaçã:o ~ulminant.e. Tais e~eít.os.
oríundos de um 'aqueci merrt.o' de demanda. soment.e ocor rerã:o se
houver elast.icidade por part.e da o~ert.a. Caso a o~ert.a seja
inelást.ica. ocorrerã:o apenas pressões in~lacionárias.

Essa
brasileiro.

observaçã:o é muit.o import.ant.e para o caso
Segundo L6pez. nas "econom.ias capi. tal i s tae

desenvol.vidas. a oferta. normalmente. tem. fl.exibi l.idade ..no curto

(71) CASTRO.A. B. º capit.alismo ainda ~ aguele. Rio de Janeiro.
Forense Universit.ária. 1979. pp 164-166.

(72) POSSAS.M. L.. A dinâmica ... p 101.
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prazo, e portanto, para elevar os níveis de atividade econ6mica e

o empre80' é'suf i c i en te am.pl i ar a demanda ef eti va" ; nas economi as
at.rasadas, porém, verifica-se "um baixo nível de desenvolvimento

das forças px-odut: ivas" t.ornando o "aparelho produt ivo insuficiente

para absorver a população potencialmente at iva·'. Ist.o, sem abordar
o caso da agricult.ura, "onde a oferta pode não responder, no curto

prazo, aos estimulos de uma demanda em expansão
sobre tudo ins t i tuc i ona is" (LóPEZ G., 1996) ~73)

O caso brasileiro. port.ant.o.exige uma int.ensificação do

por razões

processo de acumulação de capit.al (para absorver mão-de-obra
pot.encial). desenvolvida paralelament.e às mudanças est.rut.urais
necessárias. principalment.e no caso da agricult.ura. Não bast.a
apenas .c aquecer' a demanda.

~ inquest.ionável que o ideal. numa economia capit.alist.a,
seria ut.i1izar os gast.os públ icos para elevar a at.ividade global
at.é o pont.o de pleno emprego dos fat.ores produt.ivos. Surge. ent.ão.
um problema prát.ico: o governo precisa superar diversos
obst.áculos. int.erpost.ospelos lideres empresariais, para. soment.e
ent.ão. conseguir result.adQs posit.ivos no combat.e ao desemprego.

Em relação a essa falt.a de confiança empresarial. nosso
aut.or informa:

"Essa a t i tude f o i mos tr ada c l aramen te na 8rande
depressão dos anos trinta. quando os 8randes

empresários se opuseram. firmemente às experiências

de aumento do empre80 através da despesa

80vernamental. em todos os paises com excessão da

Alemanha nazista. " CK.ALECK.1,1983:>(74)

Evident.ement.e, o
direcionament.o dos gast.os

problema
públicos

da Alemanha
(volt.ados para

est.ava no
o set.or de

armament.o bélico) e não na medida em si.
Há t.rês posicionament.os dist.int.os, por part.e dos lideres

empr esar iais; (a) não acei t.ação do int.ervenci oni smo est.at.al na
quest.ão do emprego; (b) oposição ao direcionament.o dos gast.os

(73) LõPEZ G. ,J. Michal Kalecki e a t.eoria da demanda efet.iva.
Revi st.a de Economi a Pol!t.ica; São Paulo, ê.~-(3); 69-69,
jul/set. 1996. p 6a.

(74) KALECKI. M. Cresciment.o ... p 64.

)'
/ \
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governamen'lais; e Cc) oposiç~o às mudanças sociais e poli'licas
ori undas da manu'lenção de um nivel mui 'lo pr6xi mo ao de pleno
emprego.

o primeiro posicionament..oenvolve a ques'l~o do <es'lado de
con~iança' vigen'le no mundo dos neg6cios. Se o governo conseguir
elevar o nivel de emprego manuseando seus pr6prios gas'los, deixará
de se preocupar" t.ão in'lensamen'le com o decan'lado <es'lado de

con~iança' à o se'lor privado perderá um impor'lan'leins'lrumen'lode
con'lrole da poli'lica es'la'lal.

O segundo baseia-se no receio de que" a poli'lica de
inves'limen'los públicos possa vir a <nacionalizar' áreas de

pres'laç~o de serviços (de u'lilidade pública) normalmen'le
expl oradas "por empr esas privadas. No que 'lange à pol i'lica de
subsidios ao consumo popular. a oposição de grandes grupos
empresariais deve-se ao principio. por eles acei'lo. de que o
'lrabalhador deve ob'ler seu poder aquisi'livo 'lão somen'le pelo
dispêndio da sua ~orça de 'lrabalho.

O 'lerceiro ~undamen'la-se no ~a'lo de que uma prorrogaç~o.
por prazo inde'lerminado."do regime de pleno emprego. ~or'laleceria
a classe 'lrabalhadora. O ~a'lor <demissão de empregado' perderia
sua e~icácia no exercicio"da sua ~unç~o de <medida disciplinar'.
A au'lo-con~iança dos sindica'los 'lrabalhis'las propiciaria a

ocorrência de paralizaçeses reivindica'l6rias de aumen'los reais de
salários e melhorias nas condiçeses de 'lrabalho. dando origem a uma
si'luação de insupor'láveis 'lensesespoli 'licas.

Dessa maneira, por'lan'lo.deve-se"compreender que: quando
a ~inalidade ~or a'lenuar os e~ei'los deprimen'les das depresseses
econ6mi cas • as poli'licas de gas'los públ icos poder ~o ser acei 'las
pelos lideres empresariais a'lé mesmo com cer'la ~acilidade. nunca,
porém. receberão" o necessário apoio quando ~orem dirigidas à

manu'lenção de um regime de pleno emprego (ou de algum pont..omuit..o
pr6ximo a ele). Nesse caso. se o governo insis'lir em sua decis~o.
haverá uma ~ormação de poderosos blocos de grandes empresários e
ren'list.as.os quais pressionar~o as au'loridades governamen'lais no
sen'lido de abandonarem essas medidas. Nas palavras do au'lor:

"A ,press~o de

todas essas f orças. e em.par t i cu t ar dd.s erandes

em.presas, m.ui to provave l.m.ente i nd~ i r i a o

Governo a retornar à pol.itica ortodoxa de corte
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do déficit orçamentário. Se81lir-se-ia

recess~o, na qual. a poli t ica Bovernamental. de

despesa vol.taria

(K.ALECK.l, f 983,) (75)

a seu sent ido pr6prio."

Com relaç~o ao in~ervencionismo es~a~al com o obje~ivo de
combat.er-o desemprego, as idéias de Keynes e Kalecki possuem
alguns pon~os de similaridade: Ca) ambas consideram a in~ervenção
governamen~al como o ins~rumen~o mais e~icaz de criaç~o de emprego
e aumen~o da renda, nos periodos de depressão; Cb) sepul~aram os
enunciados neoclássicos que consideravam o desemprego como uma
anomalia econômica ~emporária; Cc) en~ocaram o inves~imen~o como a
variável crucial "para a' compreensão do mecanismo da atividade

econômica"; e Cd) represen~am '·a procura de uma r-esspoeta para os
probl.emas que a Brande depress~o dos anos 30 trouxe para as
economias capi tal. ie t as." CCARVALHEIRO. 1987)~76)

Há cont.udc,'di~erenças a serem assinaladas. Por exemplo:
Keynes es~uda a renda e o consumo agregados e. por isso. admi~e
uma poli~ica de reduzir impos~os para aumen~ar a produção Cpois o
provável aumen~o do consumo causaria uma elevação da renda);
Kalecki. ·diversamen~e. es~uda como a renda é dividida en~re
salários e lucros. analisando o e~ei~o dos impos~os sobre
di~eren~es ~ipos de bens e rendimerrt.os, e chegando a conclus5es
menos agregadas e mais pro~undas.

Não é obje~ivo do presen~e es~udo apr-of'under-análises
compara~ivas en~re as cons~ruç5es ~e6ricas de Keynes e Kalecki;
mesmo porquê au~ores renomados já ~omaram para si essa ~are~a (ver
JOBIM. 1981).

4.3 - Os Salários.
,
\

O nosso au~or seleciona qua~ro ~a~ores principais. como
de~erminan~es dos salários em ~ermos reais: (a) grau de monop6lio;
(b) relação de preços ma~éria-prima/salário por homem-hora; (c)

(75) KALECKI,M. Crescimen~o ... p 60.
(76) CARVALHEIRO.N. Fundamen~os ... P 120.
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rigidez 'de alguns preços Coligop6Iicos); e Cd) progresso ~écnico.
O grau de'monop6lio, sendo o resul~ado da razão 'preço do

produt.o f'inal/sal ário uni~ário + preço da ma~éria-prima " ao se
elevar provoca uma queda rela~iva dos salários Co que normalmen~e
ocorre em épocas de crise) e, inversamen~e. ao se reduzir. causa
uma al~a rela~iva dos mesmos Co que geralmen~e ocorre em épocas de
prosperidade).

~mbolizando o grau de monop6lio por k. o preço do
pr odut.o ' f'inal.por 2 e os cuet.os uni t.ár í oe dire~os por Ç.. ~emos
que: k = ·p/c.

k pode sof'rer modif'icaç5es pelos seguin~es mot.Ivos: (a)
aI~eração no ri t.mo de ccncerrt.r-açãc econ6mica. f'ormando empresas
gigan~es com f'or~e poder de f'ixação de preços; (b) aperf'eiçoamen~o
da publicidade que conduz a um al~o nivel de preços; Cc) al~eração
da relação 'cus~os indire~os/cus~os dire~os·. sobre a qual o nosso
aut.or- inf'orma que o "(Jrau de monopolização pode aumentar. mas não

se pode afirmar que aumente necessariamente em consequência de um

aumento dos cus tos
1966) (77).•

indiretos com relação aos custos diretos"

CKALECKI. e Cd) poder de bar ganha dos sindi cat.os nas
reivindicaç5es por maiores salários.

A relação de .preços 'ma~éria-prima/salário por
queda rela~iva dos sal ários
produ~o f'inal/cus~o uni~ário

homem-hor a', ao elevar -se causa uma
(man~ida cons~an~e a ~azão 'preço do
da ma~éria prima'). e vice-versa.

Jobim inf'orma que. dada uma cer~a relação
ma~éria-prima/salários, "qualquer aumento no (Jrau de monopólio

expande proporcionalmente mais os lucros. fazendo cair a

part icipação dos salários no valor (Jerado", da mesma maneira que.
dado um cer~o grau de monop6lio~ "um acréscimo na relação

matérias-primas/salários ... implica um aumento compensat6rio nos

preços e na massa de lucros. reduzindo'a participação dos salários
na renda" (JOBIM, 1994) .(78)

Quan~o à rigidez de aIguns preços , sabe-se que em uma
si~uação de concorrência imperf'eit.a , as empresas lideres

(77) KALECKI.M. Theory of' economic dynamic. London. Allen Se
Unwin. 1965. p 67.

(78) JOBIM.A. J.G. A macrodi n~mica de Michal Kalecki. ~\Rio de
Janeiro. Graal. 1994. p 35.
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(acompanhadas pelas demais) diminuem rela~ivamen~e pouco seus
preços• nos periodos de recess~o. elevando-os de maneira menos
acen~uada nos de prosperidade. Isso se deve ao ~a~o de que. nos
periodos de crise. a própria recess~o ~unciona como pro~eç~o
con~ra a en~rada de novas empresas no se~or. o que possibili~a a
ocorrência de acordos ~áci~os para pro~eger os lucros, impedindo
que os preços dos produ~os ~inais caiam ~an~o quan~o seus cus~os
de pr-oduçjro.

Nos periodos de prosperidade. a elevaç~o pouco acen~uada
dos ·preços obje~iva deses~imular o ingresso de novos concorren~es
no mercado. Nesse caso. com os cus~os aumen~ando mais que
proporcionalmen~e aos preços dos pr-odut.oa acabados. ocorre uma
con~raç~o do grau de monopólio e as empresas procuram "evi tar que
o preço se torne demasiado baixo com. retaç~o à média dos c-ustos
diretos. porq-uanto isso red'U2iria drasticamente a mareem.de t-ucro"
(KALECKI. 1965) .< 79>

Assim. a par Lí c í pação dos salários na renda diminui nos
periodos de recess~o e aumen~a nos de prosperidade.

Kalecki assegura que "os satários s~o mais baixos d-urante

a crise e mais at tos q-uando a econom.ia vai bem. •• CKALECKI.
1993) ~a(»

Aqui
salários em

cabe a
relaç~o

seguin~e ques~~o: Esse
aos preços dos produ~os

compor~amen~o dos
oligopolizados é

válido para o caso dos salários reais ao nivel de ~oda a indús~ria
de t.r-ans~ormaç~o. em economias capi ~alis~as pouco desenvolvidas.
ou n~o?

\

Teremos a respos~a inserida na par~e empirica do es~udo
em pau~a.

Em relaç~o ao progresso ~écnico. o nosso au~or a~irma que
num periodo de ~empo mais longo. o aper~eiçoamen~o das ~écnicas de
produç~o mos~ra uma ~endência no~adamen~e ascenden~e.

O aument.o da prcdut.ívídade , devido à incorporaç~o do
progresso ~écnico jun~o ao se~or produ~ivo. reduz o cus~o rela~ivo
da ~o-de-obra. possibili~ando uma queda dos preços dos produ~os
acabados e originando. dai. uma ~endência de crescimen~o dos
salários reais. Segue-se que o aumen~o do progresso ~écnico eleva

(79) KALECKI.Mó

(ao) KALECKI.M.
Theory '" p 62.
Crescimen~o . p 96.
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a produ~ividade e amplia o poder aquisi~ivo dos ~rabalhadores.
Nesse pon~o insere-se ou~ro ques~ionamen~o. is~o é.

pode-se af'Lr-mar, com segurança. que acréscimos da produ~ividade
levam a aumen~os similares dos salários reais ? A par~e empirica
~es~ará essa colocação.

4.4 - Dis~ribuição da Renda: os salários e os lucros
nos ciclos.

Deve-se regis~rar. incialmen~e. que o ciclo econÔmico
kaleckiano•. conf'orme argumen~ação em
(Kalecki. . 1969) (81) envolve as f'ases

~orno do "ciclo puro'
de: recuperação. auge,

Não se pode dizer que o ciclo seja
cons~i~uldo a par~ir dessas f'ases, mas. sim. que pode ser
"decompos~o' nas mesmas (ver a·respei~o• Possas & Bal~ar• 1981,
pp148-149).

A ~eoria de dis~ribuição em Kalecki. conf'orme nos
assegura L6pez G. (1986)!82)ado~aa idéia cen~ral de Karl Marx.
sobre a I ut.a de classes ser o f'aLor- decisivo na composição das
parcelas que f'ormama renda.

o au~or polonês admi~e. ~ambém. um ou~ro f'a~or de
dis~ribuição que é o "grau de monop6lio' exis~en~e. ou em ou~ras
palavras, o poder de empresas oligopolis~as em f'ixarseus preços
acima de seus cus~os de produção (as variáveis que de~erminam esse
"poder' sliiíoanalisadas em Kalecki. 1966. cap 1 e Kalecki. 1977.
caps 6 e 14). Além disso. não podemos deixar de enf'a~izaras lu~as
sindicais; nesse sen~ido. a dis~ribuição "depende da força dos
trabalhadores para exiBir elevaç5es nos salários monetários. que

não se traduzam. em. iSUais aum.entos nos preços" (LõPEZ G••

1986).(B3)

(B1> KALECKI.M. Ou~line of'a ~heory of' ~he business cycle. In:
S~udies in ~he ~heory of' business cycles. 1933-1939.
New York. A.M.Kelley. 1969. p 12.

(B2) . LõPEZ G.•J .

(BS> LõPEZ G.•J.
Michal Kalecki
Michal Kalecki

P 69.
P 60.

,/.'(' .
, . I
.;
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A cur~o prazo, nosso au~or sup5e CKalecki, 1966, cap 2)
dados: o preço da ma~éria-prima, o nivel médio dos salários
nominais, o progresso ~écnico e a pr odut.I vidade f'isi ca média do
t.r-aba.lho ,

Considerados o poder empresarial de f'ixaç~o de preços e a
barganha sindical, es~ipula-se um cer~o nivel de mark-up sobre os
cus~os dire~os uni~ários.

A ·relaç~o 'cus~o da ma~éria-prima/cus~o da f'orça de
~rabalho dire~amen~e u~ilizada na produç~o', jun~amen~e com o
mark-up, de~erminam o nivel da par~icipaç~o da massa salarial no
valor adicionado e, desse modo, a dis~ribuiç~o da renda ao nivel
de cada se~or indus~rial.

Para um prazo mai s longo de ~empo, sabendo-se que o
mark-up cont.r-ai -se na pr-osperi dade e ampli a-se na cri se, ~emos
que, dada a relaç~o ma~éria-prima/salário, a parcela salarial
aumen~ará nos per1odos de recuperaç~o e auge, e diminuirá nos de
recess~o e depress~o.

Como as lu~as sindicais ~omam mais f'or-çanos periodos de
prosperidade. quando as vendas e a pr-odução crescem, elevando o
n1vel do emprego, pode-se dizer que os salários s~o mai ores, em
~ermos reais. nessa f'ase,rela~ivamen~e aos per10dos de crise. Os
preços das ma~érias-primas ~ambém apresen~am esse mesmo
compor~amen~o c1clico, devido ao f'a~ordemanda.

A ques~~o; por~an~o, passa a ser: qual dos preços
(ma~éria-prima ou f'orçade ~rabalho) apresen~a a maior al~eraç~o ?

Caso seja o da ma~éria-prima, o valor da relaç~o
'ma~éria-prima/salário' aumerrt.ar-á na prosperidade e diminuirá na
crise, con~rapondo-se ao movimen~o do mark-up e dif'icul~ando
qualquer·af' í r-mat.Lva acêrca do compor-t.amerrt.o do salário real.

Caso seja o da f'orça·de ~rabalho. o valor dessa relaç~o
diminuirá na prosperidade e aumen~ará na crise, acen~uando a
inf'luênciado mark-up na de~erminaç~o da variaç~o do salário.

Quan~o à par~icipaç~o dos lucros no valor .adicionado,
deve f'icarclaro, an~es de t.udo, que ela "nã:o é o com.ptem.ento da

dos sa~ários" e isso devido "a presença de outros com.ponentes do

vator adicionado" ~ais como, por exemplo, "ordenados,

a ~U8uéie , ro:ya t t i es" e~c... CPOSSAS, 1 9S7) ~84>

taxas,

(84) POSSAS,M. L. A dinâmica ... P 260.
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Sabendo-se, porém, que tanto o mark-up quanto a razão
ent.re custos diretos de matéria-prima e salário, af'etam
positivamente a parcela dos lucros, "ao passo que a re~ação entre

custos indiretos e diretos afeta neaat ivam.enteessa participação"

(POSSAS, 1997) !8!5> pode-se dizer que: (a) 'ceteris paribus', a
participação dos lucros aumentará com o mark-up nos períodos de
recessão e depressão, diminuindo nos de recuperação e auge; (b)
aument.ará quando os salár i os tiverem um peso relativamente menor
nos custos diretos, e vice-versa; e (c) diminuirá quando aumentar
o valor da razão entre custos indiretos e diretos, e vice-versa.

Resumindo: 1) maiores mark-ups inf'luenciam benef'icamente

os lucros, mas não os salários;
2) o peso dos salários no custo direto af'eta

positivamente os salários, mas não os lucros;
3) a relação custos indiretos/custos diretos é

f'ator de· instabi 1i dade para a parcel a dos 1ucros, mas não af'et.a
diretamente a dos salários.

Finalmente, cabe observar que as análises kaleckianas que
acabamos de comentar, são diretamente aplicáveis no presente
est udo (que envol ve gêner os industr iais) , mas não devem ser
dissemi nadas por todo o si stema econômi co sem que, antes, seja
aperf'eiçoado o seu aspect.o dinâmico. Como essas análises f'oram
desenvolvidas, originalmente, a nível de empresas (f'irmas) e
indústrias, devemos aceitar a opinião de Possas: "Não parece

conveniente aenera~igar esta aná~ise para a economia como 'Um todo,
. . . , sem desenvo~ver a correspondente tipo~oaia" (POSSAS,
1997) ~86>

t

(8!5> POSSAS, M.L. A dinâmica
A dinâmica

P 261.

P 262.(86) . POSSAS, M.L.
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I I I. O FATOR TRABALHO.·

Nesse capit..ulo ef'et..uaremos análises acêrca da f'orça de

t..rabal ho empregada nos di ver sos gêner os da i ndúst..r i a de

t..ransf'ormaç~o do Est..ado de São Paulo.

O comport..ament..o dessa f'orça de t..rabalho. em t..ermos de

vol ume de· emprego. dur ant..e o per i odo de t..empo abr angi do pelo

est..udo. nos di.rá se esse set..or indust..rial f'uncionou (ou n~o) como

import..ant..e inst..rument..o de abaor-ção de mão+de+obr a em relaç~o ao

mercado geral· de t..rabalho. Most..rará. t..ambém. o sub-set..or e os

gêneros indust..riais que mais se dest..acaram em t..ermos de

cresci ment..o do ni vel de emprego. Tudo i sso ser á vi st..o no i t..em 1

desse capi t..ulo.

O it..em 2. do capit..ulo corrent..e. medirá a part..icipaç~o da

f'orça de t..rabalho na pr-odução est..imada ao nivel de cada gênero

enf'ocado. Para t..ant..o. será const..ruido um ·coef'icient..e de

~o-de-obra·. no qual o f'at..or t..rabalho será represent..ado pelo

comport..ament..o do nivel de emprego e a produç~o média será

r epr esent..ada pelo ni vel médio das vendas i ndust..r i ai s. Poder emos

verif'icar em quais gêneros o f'at..or t..rabalho aument..ou seu •peso'

part..icipat..ivo e em quais diminuiu.

1. Emprego e Horas Trabalhadas.

o n1vel de emprego. na indúst..ri a de t..ransf'ormaç~o

paulist..a e durant..e o periodo considerado pelo est..udo. apresent..ou

uma evoluç~o posit..iva no ·quinquênio 1976/80 e uma reduç~o

generalizada no 1980/86.

O comport..ament..odo emprego indust..rial f'oi o seguint..e:
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Tabela III.l.a
Taxa média anual de variação do emprego,

na indústria de trans~ormação paulista.

Gêneros Em valores percentuais C~
1975/80 1980/85 .1975/85

Sub-Setor Con-
servador .

mi nerais não
metálicos

- mobiliário
- química
- produtos ali-

mentares

Sub-Setor Mode-
rado .

- mecânica
- material elé-

trico e de
comunicação

- produtos de
materia plás-
tica

Sub-Setor Dinâ-
mico .

metalúrgica
- material de

transporte
papel e pape-
lão

- têxtil

4.39

3.18
4.42
5.78

4,16

2,91

·2.37

2.51

3.86

4.03
4,72

3.82

4.02
3.54

-2.48

-4.56
-4,41
-0,92

-0.01

-3,78

-2,64

-3,68

-5.02

-1,49
-2,4

-0,86

-0,74
-1,94

0,96

-0,69
0,01
2,43

2,08

-0,43

-0,13

-0,58

-0.58

1,27
1,16

1,48

1,64
0,8

Total Agregado 0,7<*> 3,66 -2,26

Fonte dos Dados Originais: Levantamento de
Conjuntura - Indices Fiesp.

<*> Ponderaç~es segundo metodologia da Fiesp.

Observando a tabela III.l.a, constata-se que a
evol ução do empr ego i nduslr ial deve ter sido compa tivel com a
variação da popul ação economi camente aliva , dur ante o periodo
1975/80. No entanto, o mesmo não ocorre quanlo ao periodo
seguinte, 1980/85. Já para o periodo completo, 1975/85, pode-se
perceber claramente que o desempenho não con~igurou grande
importância e que, portanto, a indústria de trans~ormação paulista
não pode ser aponlada como· um selor que leve par licipação
decisiva. na economia nacional, em termos de absorção de
mão-de-obra.
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No sub-periodo 1978/80, durant.e o qual a economia n~o
apresent.ou nenhuma crise pro~unda, com as vendas reais crescendo.
os sub-set.ores conservador e dinâmico apresent.aram um bom
desempenho em t.ermosde geraç~o de emprego; o moderado apresent.ou
uma evoluç~o mais modest.a.

Nesse primeiro quinquânio os gâneros indust.riais que mais
absorveram ~o-de-obra ~oram: quimica, met.alúrgica. mobiliário e
produt.os aliment.ares. Os que menos cont.ribuiram f oram. mat.erial
elét.ricoe de comunicaç~o, e mecânica.

No sub-periodo 1990/88, durant.e o qual a economia
apresent.ou duas crises bast.ant.esacent.uadas (1991 e 1993), com as
vendas reais caindo. os sub-setores dinâmico e conservador
liberaram menos m~o-de-obra'que o moderado.

Temos, port.ant.o. "a priori' • que os sub-setores
conservador e dinâmico ~oram mais important.es para o emprego da
~orça de t.rabalhodisponivel que o moderado.

menos
Nesse segundo quinquânio,

liberaram ~orça de t.rabalho
os gêneros indust.riais que
~oram: produt.os alimentares,

papel 'e papel~o, e mat.erialde transport.e. Os que liberaram maior
volume de ~o-de-obra ~oram: produtos de mat.éria plást.ica.
minerais n~o metálicos e mobiliário.

Considerando o periodo complet.o 1978/88, o melhor
desempenho ~oi o do sub-setor dinâmico e o pior ~oi o do moderado.
Observando-se que, em t.ermosde vendas o melhor aproveitament.o ~oi
mostrado pelo set.or dinâmico, seguido do moderado e o pior ~oi o
do conservador. pode-se constat.ar: (a) as vendas reais do
sub-set.or dinâmico cresceram acima do nivel médio de evoluç~o do
emprego; (b) as do moderado evoluiram acima do desempenho do
emprego; e (c) as do conservador apresent.aram um comportament.o
abaixo da evoluç~o do emprego.

A comparaç~o das t.axas médias de variaç~o anual das
vendas e do emprego. levam-nos à seguint.e quest.~o: O que
acont.eceu, no sist.emaprodut.ivoindust.rial, para possibilit.ar essa
elevaç~o no valor da relaç~o "vendas reais/emprego' ?

A respost.a pode ser: (1~) houve uma elevaç~o do volume
global de horas trabalhadas e/ou (2~) um aument.o da produt.ividade
do t.rabalho devido a aceleraç~o do rit.mo de capit.alizaç~o
(inclusive com a incorporaç~o de inovaç5es t.ecno16gicas). O mais
provával á que t.enha havido uma combinaç~o das duas alt.ernat.ivas
apresent.adas.
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Deve f'icar claro. cont.udo, que. em quaisquer dos casos
apont.ados soment.e haverá um aument.o compensat.6rio dos salários se
os ganhos de produt.ividade ·não f'orem ·absorvidos pelos lucros. O

mais provável é que os salários reais não t.enham crescido t.ant.o
quant.o a produt.ividade. Comprovaremos isso no capít.ulo V.

Tendo em vist.a o raciocínio desenvolvido. verif'icaremos o
comport.ament.o do volume de horas t.rabalhadas Choras pagas). ant.es
de emi t.ir qual quer opinião acêr ca do rit.mo de capi t.alização dos
gêneros indust.riais paulist.as.

O comport.ament.odo t.ot.alde horas pagas f'oi o que segue.

Tabela·III.l.b

t.ot.al de· horas
Taxa média anual de variação do número

depagas.
t.ransf'ormaçãodo Est.ado de São Paulo.

na indúst.ria

Gêneros Em valores percent.uais (%)
1975/80 1980/85 1975/85

Sub-Set.or Conser-
vador .

mi nerais não
met.álicos
mobiliário
química
produt.os
ment.ares

ali-

Sub-Set.or Modera-
do : .

mecânica
mat.. elét.rico e
de comunicação
produt.os de ma-
t.eria plást.ica

Sub-Set.or Dinâmico

- met.alúrgica
mat.~ de t.rans-
port.e
papel e papelão
t.êxt.il

3.41

2.21
3.51
·4,76

3.89
2.24

4.98

4.45

4.36

3.67
4,43
4.87
4.48

-5.8
-3.67
-1.92

-1.06

-4.21
-1.85

-3.62

-7.17

-1.03

-2.35

0.92
-1.48
-1.2

0.15

-1.8
-0.08
1,42

1.06

-0.16
0.2

0,68

-1.36

1.67

0.66

2,68
1.7
1.64

c·).Tot.al Agregado 0.843.75 -2,08

Font.e Dados Originais: Levant.ament.ode Conjun-
t.ura - índices Fiesp.

(.) Ponderações segundo met.odologia da Fiesp.
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Observando as ~abelas III.l.a e III.l.b, podemos concluir
que:
(1~) Ao nivel global da indús~ria de ~rans:formação paulis~a,

duran~e o primeiro quinquênio, veri:fica-se uma elevação do
número médio de horas ~rabalhadas por empregado e no segundo,
essa elevaçã? permanece.

(~~) Aos niveis sub-se~oriais, duran~e o primeiro guinquenio, o
conservador reduziu seu número médio de horas ~rabalhadas por
empregado e, o moderado e o dinâmico elevaram esse valor~ no
sgundo quinquenio os sub-se~ores conservador e moderado
reduziram essa relação e o dinâmico elevou-a; para o periodo
comple~o, o conservador reduziu-a e, o moderado e o dinâmico
elevaram-na.

(3~) Aos niveis mais desagregados, dos gêneros indus~riais,
duran~e o primeiro quinquenio, os que mais elevaram o número
médio de "horas"~rabalhadas por empregado :foram: ma~erial
elé~rico e de comunicação, ~êx~i1, e "papel e papelão, e os
gêneros que reduziram mais acen~uadamen~e esse valor:
me~alúrgica, quimica, produ~os alimen~ares, minerais não

A

me~álicos e mobiliário; duran~e o segundo quinquenio, os que
mais aumerrt.ar am o valor dessa relação :foram: ma~erial de
~ranspor~e,
diminuiram

mecânica, mobiliário
esse valor: produ~os

e ~êx~il , e
de ma~éria

os que
plás~ica,

minerais não me~álicos, produ~os alimen~ares e quimica; para
o periodo comple~o, os que mais elevaram: ma~erial elé~rico e
de comunicação, ma~erial de t.r arisspor t.e e ~êxt,il, e os que
apresen~aram reduç5es mais acen~uadas: minerais não
me~álicos, produ~os alimen~ares e quimica.

As comparaç5es e:fe~uadaspermi~em-nos dizer que houve uma
variação do volume global de horas ~rabalhadas superior à evolução
do volume de emprego, duran~e o periodo 1975/85, na indús~ria de
~rans:formação paulis~a, Essa superioridade, no en~an~o, ~raduzida
em aumen~o do número médio de horas ~rabalhadas por empregado, não
é su:ficien~e para jus~i:ficar t.ocío o" aumen~o do valor da razão
'vendas/emprego', observado para o ciclo comple~o. Por exemplo, no
~o~al agregado a relação •valor das vendas reais/volume de
emprego' aument.ou cêrca de 2,8% ao ano, orrquartt.o que a relação
'~o~al de horas pagas/volume de emprego' ~eve seu valor aumen~ado
em apenas 0,14% ao ano. Não podemos dizer, por-Lant.o , que a
necessária elevação da produção indus~rial (para possibili~ar o
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aument.o das vendas) t.enha sido e:fet.uadat.ão soment.e at.ravés da
elevação do númer o t.ot.alde hor- as Lr-abal hadas nesse set.or. Há,
evident.ement.e, out.ros :fat.oresque devem t.er in:fluenciado com maior
int.ensidade a expansão da produção. Um deles é cert.ament.e. a
produt.ividade increment.ada pela incorporação do 'progresso
t.écnico' conseguido.

Ant.es, porém, de analisarmos o :fat.or'progresso t.écnico·
at.ravés da evolução da relação capit.al/t.rabalho,'devemos medir a
part.icipação da ':força de t.rabalho nas produç5es dos diversos
gêneros indust.riais e veri:ficar onde o :fat.ort.rabalho t.eve seu
'peso part.icipat.ivo· ampliado e onde o teve diminuido.

A :finalidade da análise. da participação do trabalho na
produção. é estabelecer um parâmetro de comparação com as
evoluç5es da relação 'capital/trabalho·. Tal parâmetro não seria
necessário caso estivéssemos utilizando os valores verdadeiros das
variáveis •produção ' e 'capi tal '. No entanto, como estamos nos
valendo de estimativás dessas variáveis, devemos nos precaver
contra quaisquer desvios mais graves.

A longo prazo, segundo Keynes, as oscilaç5es da produção
<Y) t.endem a acompanhar as evoluç5es do capit.al CK). Logo. se as
esti mat.ivas de ! e de K :forem consi st.entes, com reIação aos
valores verdadeiros dessas variáveis, o comportamento de L/Y
<L=trabalho) deverá ter sent.ido contrário ao do de K/L.

2. O Coe:ficiente de Mão-de-Obra.

Para analisarmos a evolução da participação do trabalho
na estimativa da produção indust.rial. envolveremos duas variáveis
principais: emprego (número t.otal de empregados existentes) e
vendas (:faturamente liquido. nas condiç5es de ':fob-:fábrica').

A participação do :fator trabalho. num dado periodo de
tempo ~ pode ser determinada da seguinte maneira:

<III.2.a)

Onde: cnt. = coe:ficiente de mão-de-obra. no periodo t;
Et. = número total de empregados, no periodo't;
Vrt = :faturamento liquido, em termos reais, no

periodo t.
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Desej amos anal isar a evol uç~o de s:.n en'lre dois ou mais
periodos de 'lempo e ao nivel de cada gênero indus'lrial Ci). Para
t.arrt.o, "podemos 'lrabal har com "números-indice' para emprego e
vendas. Dessa manei ra • ob'leremos a evol uç~o do coef'i ci en'le de
,m(o-de-obra. do gênero indus'lrial ;lo en'lre os periodos 'l-i e !::..
a'lravés da express~o:

ou seja.

" Ei~/Ei'l_lcn~ t,-1 •'l = '"' "CIII.2.b)

A par'lir da eXpress~o III.2.b. podemos concluir que:
Ca) Se cni'l_l.'l=i a evoluç~o do emprego f'oi acompanhada pela

osci 1aç~o das vendas em 'lermos reais • o que signif'i ca: n~o
houve al'leraç~o na par'licipaç~o do 'lrabalho na es'lima'liva do
produt,o 'lo'laldo gênero ;l. en'lre os periodos 'l-i e !::. ;

Cb) Se cni 'l-i.'l > 1 a evoluç~o do emprego f'oi superior à das
vendas em 'lermos reais. o que signi f'ica: aumen'lou a

par'licipaç~o do 'lrabal ho na es'lima'liva do produ'lo 'lo'laldo
gênero ;l 'lendendo para a produç~o do 'lipo "'lrabalho-in'lensiva·
e verif'icando-se uma queda na produ'lividade da ,m(o-de-obra;

Cc) Se cni 'l-i •'l < 1 a evol uç~o do emprego f'oi inf'erior à das
vendas. o que signif'ica: diminuiu a par'licipaç~o do 'lrabalho
na es'lima'livado produt,o t,ot,al"do gênero ;l • en'lre os periodos

com ;l 'lendendo para a produç~o do t,ipo
"capit,al-in'lensiva' e verif'icando-se um cresciment,o da
produ'lividade da m~o-de-obra indust,ri"al.

Podemos pensar, a principio, que o coef'icien'le de
m~o-de-obra '"é -um. indicador do vol.-wn.e mádio de capi tal.

(1)dispon1vel. para cada trabal.hador" CMATA & BACHA. 1973). Essa
conceit,uaç~o, t,odavia, deixa de considerar a ma'léria-prima e a
es'lru'luraorganizacional do sis'lema produt,ivo. perdendo rigor
em 'lermos de análise. Além disso. para o presen'le es'ludo.
assume-se a variável "consumo de energia elét,rica na produç~o·
como "proxy" para o f'a'lorcapi'lal.

u") MATA.M. da & BACHA.E. L. Emprego e salários na indúst,ria de
t,ransf'ormaç~o. 1949/69. Pesquisa 2 Planejament,o
EconSmico; Rio de ~aneiro. ª(2):303-340. jun 1973. p 306.
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N~o rest.a dúvida de que variaç5es no cni podem est.ar
associadas a variaç5es na relaç~o capit.al/t.rabalho. No ent.ant.o.o
que se pode concluir at.é o present.e moment.o é:
(1~) ocor rendo o caso (a). e sendo posi 'liva a evol ução das

variáveis envolvidas. deve haver um aument.o da massa salarial
(condi zent.e com a elevaç~o da recei 'la das vendas) e uma
manut.enç~o do n1vel do salári o médi o (a nã:o ser que haja
aI'leraçã:o na composiç~o da m~o-de-obra. em 'lermos de
especializaç~o);

(2~) Acont.ecendo o dispost.o em (b). e sendo posit.iva a evoluç~o
das variáveis envolvidas. deve haver um aument.o mais que
proporcional da massa salarial (em relaç~o à receit.a das
vendas) e. ou uma manut.eriç'ão, ou uma queda do n1vel do
salário médio (devido ao decréscimo de produt.ividade);

(3~) Veri~icando-se o caso (c). deve haver uma queda relat.iva da
massa salarial (comparada à receit.a das vendas) e um aument.o
do salário médio (devido ao acréscimo de produt.ividade).

A associaç~o ent.re cni e capit.alizaç~o. será avaliada com
mais propriedade no cap1t.ulo IV.

A correlaç~o ent.re cni e salários. será abordada no
cap1 t.ulo V.

A t.abela III.2.a most.ra"o comport.ament.o do cni no t.ot.al
agregado da i ndúst.ria de t.rans~ormaç~o paulist.a. nos t.rês
set.ores-soma e em cada gênero de indúst.ria en~ocado.
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Tabela III.2.a
Evolução média anual do co~ficiente de

mão-de-obra, na indústria de transformação
paulista.

Gêneros Em valores unitários
1975/80 19a0/85 1975/85

Sub-Setor Con-
servador .

- minerais não
metálicos
mobiliário

- qu1mica
- produtos ali-

mentares

Sub-Setor Mode-
rado .

- mecânica
- material elé-

trico e de
.comunicação

- produtos de
materia plás-
tica

Sub-Setor Dinâ-
mico .
- metalúrgica

material de
transporte
papel e pape-
lão
têxtil

O,9a· 1,04 1,01

1,01
0,99
1,02

1,02

0,95

0,96

0,96

0,94

0,92
O,a7

0,94

0,95
0,94

Total Agregado 0,97

0,95
O,9a
1,01

1,07
0,99
1,03

O,9a 1,06

Fonte dos Dados Originais: Levantamento de Con-
juntura - índices Fiesp.

Deflatores das vendas: índices de preços/ata-
cado da FGV.

<*> Reflete as ponderações adotadas pela Fiesp.

0,92 O,9a

Observando a tabela acima, pode-se perceber que o fator
trabalho teve seu ·peso participativo· diminuldo no total agregado
da indústria de transformação paulista. durante todos os per10dos
analisados. Pode-se dizer. com Mata & Bacha, que tudo indica ter
havido um aumento do ·volume médio de capital dispon1vel para cada
trabalhador·. Isso seria o mesmo que afirmar. para o período
consi derado , que o processo de capi tal i z.aç.ãoteve um desempenho

0.93 0.99

0,93 0.9a

0,91 0.9a

0,92
0.91

0,93
O,a4

0,96 0,93

0,90
0,92

1,02
0.95

<*> 0,96 0.9a
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superior ao processo de absorção de mão-de-obra, nesse se~or
indus~rial.

Ao nivel desub-se~or, no~a-se que somen~e o conservador
apresen~ou ~endência ni~{damen~e do ~ipo ·~rabalho-in~ensiva'.
Nele, por~an~o, houve um aumen~o da par~icipação do ~rabalho na
es~ima~iva do produ~o ~o~al.

Os sub-se~ores moderado e dinâmico, apresen~aram
~endências -do ~ipo •capi~al-in~ensivas'.
uma queda da par~icipação do ~rabalho na
~ot.al. Pode-se -esperar uma variação mai s
salári o -médio (devido a exist.ência
produ~ividade).

Neles, port.ant.o , houve
es~ima~iva do pr-odut.o
acen~uada noni vel do

de acréscimos de

Aos niveis mais
ampliaram a par~icipação
produ~os alimen~ares.

Os gêneros que mais reduziram a par~icipação do ta~or
~rabalho ~oram: me~alúrgica, ma~erial de ~ranspor~e, ~êxt.il e
produ~os de ma~éria plás~ica. Esse compor~amen~o é normal. vis~o
que ~ra~a-se de segmen~os e menos an~igos' da indús~ria de
~rans~ormação. com excessão do gênero ~êxt.il.

desagregados dos gêneros, os que mais
do ~a~or ~rabalho ~oram: quimica e

Em relação ao gênero ~êxt.il,esperava-se um indice maior
de absorção de ~orça de ~rabalho. ~inal. ~ra~a-se de um segmen~o
bas~an~e an~igo da indús~ria de ~rans~ormaç~o. Aliás, essa mudança
compor~amen~al já pÔde ser observada em relação ao desempenho de
suas vendas reais (~abela 1). Tra~a-se. por~an~o. de uma indús~ria
e ~radi ci onal' que passou a comporLar- -se como uma e dinâmica'. no
periodo abrangido pela pesquisa.

A explicação mais plausivel sugere que, apenas o ~a~o de
ser um segmen~o an~igo, e seus produt.oe de manu~a~ura
rela~ivamen~e simples, não signi~ica que o gênero deva ser,
obriga~oriamen~e. in~ensivo em mão-de-obra.

Tudo indica que, no caso do gênero t.êxt.il,houve uma
modernização no sis~ema produ~ivo. de ~orma equivalen~e aos demais
gêneros dinâmicos, o que signi~ica dizer. nos ~ermos de I<alecki,
que -pode ~er ocorrido uma incorporação de 'progresso ~écnico'
represen~ado por impor~an~es mudanças ~ecno16gicas que causaram
aumen~os na relação ·capi~al/~rabalho'.
nos capi~ulos IV (I</L)e V (Y/L).

De uma maneira geral, em relação à ~abela III.a.a,
pode-se dizer que: (1~) a evolução da par~icipaç~o do ~rabalho na

Isso poderá ser comprovado\..
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es~ima~iva da produç~o indus~rial ~oi des~avorável ao ~a~or
o~rabalho; e (2-) o nivel de absorç~o de ~o-de-obra. mos~rado pela

indús~ria de ~ransf'ormaç~o do Es~ado de São Paulo no periodo
considerado. n~o ~oi· signif'ica~ivo~ren~e ao crescimen~o da PEA
(populaç~o economicamen~e a~iva).
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IV. O FATOR CAPITAL

Kalecki arirma que. ao longo do ~empo. o aperreiçoamen~o
das ~écnicas de produção C'progresso ~écnico') apresen~a uma
~endência claramen~e ascenden~e.

A incorporação do progresso ~écnico -jun~o ao se~or
produt.ivo -eleva a produt.Ividade e reduz o cust.o reIat.ivo da
mão-de-obra. Essa redução rela~iva. do cust.o da rorça de t.rabalho.
possibilit.a uma cert.a queda dos preços dos produt.os acabados e. no
caso de isso ocorrer nos set.ores que produzem bens de consumo para
os t.rabalhadores. poderá ser observada uma t.endência de
crescimen~o dos salários reais.

A quest.ão de que acrésci mos de produt.ivi-dade elevam os
salários reais. será enrocada no capit.ulo V. No moment.o. est.amos
preocupados -em analisar. de alguma rorma aproximada. a evolução do
processo de capit.alização e o ,comport.ament.o da relação
·capit.al/t.rabalho· na indúst.ria de ~ransrormação paulist.a. ent.re
1976/86.

Não esquecendo que. para Keynes. o nat.ural é observar-se
uma t.endência ascenden~e no valor da relação ·capit.al
invest.ido/mão-de-obr a cont.r- at.ada• Ce uma est.abi1idade da relação
•capi ~al i nvest.ido/pr odução realizada •) alongo prazo. se
encon~rarmos uma variável cujo compor~amen~o possa ser associado à

evolução da produção-realizada e aceit.armos a est.abilidade de K/Y
Ccapit.al/produção). ent.ão -poderemos nos aproximar sat.israt.o-
riamen~e do comport.ament.o real da variável ·capit.al invest.ido· Co
que nos dar i a o rit.mo de- capi t.a.Iização da indúst.ri a) e das
osci 1ações verdadei ras da relação •capi t.al/~rabal ho ' Co que nos
daria a t.endência dominant.e do processo de acumulação indus~rial).

Em t.ermos de valores nominais. e a longo prazo. a 'proxy'
que mais se aproxima da variação da produção é a oscilação das
vendas -dos pr-odut.os :fabricados. No ent.ant.o.se o que desejamos
medir não diz respeit.o a grandezas nominais. mas. sim. a t.axas de
variação de grandezas risicas. ent.ão a variável escolhida deve
represent.ar valores risicos e o volume de capit.al invest.ido assume
o cará~er de capac í dacíe risica de produção ins~alada. Nesse
sent.ido. uma proxy acei~ável seria a t.axa de variação do volume de
energia elé~rica Cnúmero de kwh) ut.ilizada ex1usivamen~e na
elaboração dos produ~os fabricados pela indúst.ria. Dada uma cert.a
composição da mat.riz energét.ica. seria plenament.e razoável supor
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que o volume de energia elélrica consumida direlamenle na produção
viesse a apresenlar uma laxa de variação simí1ar (em senli do e
direção) à moslrada pelo produlo lolal. Assumindo-se que a
variação do produlo lolal
(eslabilidade de K/y) a
conclus~es de ordem prálica:

é semel hanle à do capi lal i nvesli do
longo prazo, pode-se alinhar duas
(1~) A laxa de variação do volume de

energia elélrica consumida na produção (em forma de 'força' e não
de 'luz') pode ser aceila como uma proxy salisfal6ria da laxa de
variação do capilal inslalado realmenle ulilizado na elaboração do

dut t.ot.a.l . (1> (~a.) .lo" d 1 "" .pro ut.o "", IJ- o compor t.amerrt.o a re açao energ~ a
elélrica consumida na produção/número global de horas lrabalhadas'
seria, em decorrência, uma proxy aceilável da evolução da relação
capilal/lrabalho.

A subsliluição do emprego pela variável horas
lrabalhadas, na análise da eslimaliva da razão capilal/lrabalho,
lem por objelivo eliminar os casos em que o crescimenlo do volume
de energia elélrica consumida na produção é explicado, não por uma
maior capilalização, mas por um aumenlo do número médio de horas
lrabalhadas por empregado.

-No inluilo de analisar as principais lendências moslradas
pelo processo de acumulação de capilal, na indúslria de
lransformação do Eslado de São Paulo,
provável rilmo de capilalização e

veremos, a segui r, qual o
comporlamenlo daqual o

esli mali va da relação K/L (capi lal/lrabal ho), moslrados duranle o
periodo enfocado pela pesquisa.

1. O Rilmo de Capi lal i zação.

Assumimos que a t.axa de 'variação do· volume de energia

(1) Eslamos consci enles das li mitações melodol6gi cas i mplic í las
nesse lipo de eslimaliva. O prop6silo, porém, é iluslrar ordens de
grandeza das ocor rênci as que desej amos di sculi r. Além do mais,
esses resullados não serão acei los como verdadei ros, caso não
apresenlem um allo grau de coerência para com as informações
relalivas às eslimalivas da produlividade e do coeficienle de
mão-de-obra. Nesse senlido, haverá explicaç~es delalhadas no corpo
do lexto.
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el ét..rica (em :forma de"· :força') consumi da di ret..ament..ena produção
CEnit.._l,t..)guarda similaridade com a t..axade variação do capit..al
e:fét..ivament..eut..ilizado no processo produt..ivo. Nada nos diz, porém,
acêrca de "uma poss.1vel parcel a oci osa do capi t..alinst..alado. Tal
de:ficiência, cont..udo, é :facilment..e superada com a observação de
dados reI at..ivos ao" n.1vel médi o de ut..i1ização da capaci dade
inst..alada CNucit.._l,t..).

Da mesma maneira, a proxy escolhida não nos prest..a
in:formaç5es acêrca das inovaç5es t..ecno16gicas incorporadas ao
set..or produt..ivo< em análise. Esse problema, porém, pode ser
solucionado se observarmos o comport..ament..o da produt..ividade e
assumirmos, a exemplo de Kalecki, que a incorporação do ·progresso
t..écnico' ao sist..ema produt..ivo causa uma elevação da mesma CY/L).

Para nossa análise, port..ant..o,t..emos duas observaç5es
principais a regist..rar: Ca) Ao desempenho de Enit.._l,t.. deve-se

comparar a variação de Nucit.._l,t..para se aceit..ar a est..imat..ivacomo

o verdadeiro rit..moda capit..alização da lndúst..ria;
Cb) "Havendo cresciment..o da produt..i-

vidade, sem que ocorra aument..o do número médio de horas
t..rabalhadas por empregado, nem alt..eração na composi ção da
mão-de-obra ut..ilizada c-t..raduzida por um aument..o da proporção
':força de "t..rabalho especializada/:força de t..rabalho
especializada'), pode-se supor que t..al increment..o t..enha sido
causado pelo element..o ·progresso t..écnico'.

Há, ai nda, a quest..ão da subst..it..uição do pet..r6leo por
energia elét..rica, como :font..ede ·:força' para a produção, a qual
ocorreu em algumas grandes empresas indust..riais durant..e o per.1odo
1976/96. Esse :fat..oobviament..e, deve t..er provocado uma elevação
at...1pica no volume consumido "de energia elét..rica. A pergunt..a
decorrent..e seria: esse processo de subst..it..uiçãocausou algum t..ipo
de var iação no capi t..al i nvest..ido? Tudo indi ca que a respost..a
seria a:firmat..iva. A maqui naria primária que ut..iliza o pet..r6leo
para gerar energia é di:ferent..eda que ut..iliza a energia elét..rica
para gerar :força mot.r í z'. Logo. subst..it..uiçãode :font..ede energia
implica em subst..it..uiçãode maquinaria primária de geração de :força
mot..riz. e isso signi:fica invest..iment..osadicionais. O aument..o do
volume de energia elét..rica consumida na produção não deve t..ersido
acompanhado por um aument..o equivalent..e do volume de capit..al
inst..alado Co parque produt..ivo indust..rial não deve t..erse expandido
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~ão somen~e devido ao processo de subs~i~uição de ~on~e de
energia). A ~axa de variação do volume de energia elé~rica
consumida na produção es~aria superes~imando a variação do volume
decapi~al ins~alado. Nesse caso. porém. o compor~amen~o da
produ~ividade poderá nos servir de baliza re~i~icadora. is~o é: se
a relação ~isica K/Y Ccapi~al/produção) não se al~era e a relação
~lsica En/Y (energia elé~rica/produção)se eleva. ~ica claro que a
produ~ividade (Y/L) não deve so~rer nenhuma al~eração devido ao
~a~or capi~al. Dessa maneira. pode-se observar a evolução de Eni e
o compor~amen~o da és~ima~i va de Y/L• an~es de se emi~ir uma
opinião de~ini~iva acêrca do ri~mo de capi~alização.

O compor~amen~o do volume de energia elé~rica. consumida
dire~amen~e na produção. ~oi o seguin~e:

Tabela IV.1.a.
Taxa média anual de variação do volume de energia

elé~rica consumida na produção. na indús~ria de
~rans~ormação paulis~a. ( % )

Gêneros 1976/80 1980/84 1976/86

Sub-Se~or Conser-
vador............ 7.41 6.66 7.03mino 5. me~al.· 8.32 0.83 4.67mobiliário 8.02 3.68 6.80quimica 4.09 6.48 6,28prod. alimen~. 9,22 16,77 12,49

Sub-Se~or Moderado 7,68 -3,10 2,24mecftnica 8.29 -0,41 3,94mat.." e!. com. 6,63 -2,47 2,03prod.ma~.plás~. 7,92 -6,43 0,74
Sub-Se~or Dinâmico 8.96 6,68 7,26me~arlúrgica 13,19 '7,74 10,46mat., Lr arissp , 7,49 6,38 6,43papo e papo 7,72 8,28 8,00~ê~il 7,41 0,91 4,16
Tot.a.l AgregadoOf) 8.60 6.98 7,29
Fon~e Dados Originais: Levan~amen~o de Conjun~ura - índi-

ces Fiesp.
C*) Re~le~e as ponderaç5es ado~adas pela Fiesp.

Não seria desejável uma comparação dire~a en~re os dados
cons~an~es da ~abela acima com os da ~abela 1. Isso porquê os
dados acima re~erem-se a variaç5es de grandezas ~isicas, enquan~o
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os da ~abela 1 s~o rela~ivos a variaç8es de valores mone~ários em
~ermos reais. Da mesma mariedra• os valores da es~i ma~i va de K/L
n~o ser~o idên~icos aos da es~ima~iva de Y/L. pois ~emos K em
~ermos f'1si cos e !. em valores monet.ár-ios. Assim, as análises
compara~ivas dever~o observar essa dis~inç~o.

Para eliminar as prováveis al~eraç8es de consumo de
energia elé~rica devidas ao aument.o de u~i 1i zaç~o da capacidade
produ~iva i nst.a.l ada C reduç~o da capacidade oci osa de produç~o),
devemos observar os dados rela~ivos ao n1vel de u~ilizaç~o desse
po~encial.

Para ~an~o. dada a exis~ência de uma capacidade de
produç~o operacional máxima. o Nuci medirá, em ~ermos percen~uais.
a parcela dessa capacidade que f'oi ef'e~ivamen~e u~ilizada no
per10do considerado. A parcela resul~an~e de uma express~o do ~ipo
(100% - Nuci·. corresponderia ao percen~ual da capacidade ociosa
do po~encial ins~alado.

O compor~amen~o do Nuci f'oi o seguin~e:

Tabela IV.1.b.
N1vel médio de u~ilizaç~o da capacidade de produç~o

ins~alada, na indús~ria de ~ransf'ormaç~opaulis~a C % ).
C*)

Gêneros 1976/80 1980/86 1976/86
Sub-Se~or Conser-
vador C***) ...... 81,61 76,46 78.76
- mino 5. me~ál. 89,70 77,87 83.30
- mobiliário 72,38 73,32 72,74
- química 82,96 77,60 79,82
- prod. alimen~. 81,42 77,02 79,16

Sub-Se~or Moderado
C***) .... : ........ 81.20 73,17 76,76
- mecânica 84,06 70,43 76.80
- mat.. e!. comun. 80,17 72,82 76,06
- prod.ma~.plás~. 79,37 76,26 77,42

Sub-Se~or Dinâmico
C***) ............. 84.36 81.48 82.63
- me~arlúrgica 83.86 80,90 81,92
- mat., t.r aris.p. 76.36 69.20 72.20
- papo e papo 86.98 86,63 86.93
- ~êxt.il 91.28 89,28 90.06

To~al C**) 83.23 77.20 79.84Agregado

Fon~e Dados Originais: Levan~amen~o de Conjun~ura - !ndi-
ces Fiesp.
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(*) A média de ~odo o per10do não é igual à ' média
ari~mé~ica simples da soma dos d9is per10dos menores,
porquê o Nuci de 1990 en~ra no cálculo, ~an~o de 1976/90
quan~o de 1990/96.

(**) Médias 'calculadas "ví a ' ponderação de gêneros
indus~riais, segundo me~odologia ado~ada pela Fiesp.

(***) Média ari~mé~ica ,simples dos dados correspon-
den~es aos gêneros do sub-se~or.

Em relação ao ~o~al agregado da indús~ria de
~rans~ormação paulis~a, veri~ica-se que houve um aumen~o no volume
consumido de energia elé~rica (na produção), duran~e ~odo o
per10do considerado (1976/96). O Nuci não se elevou no ~ranscorrer
do per10do, ao con~rário, so~reu uma pequena redução; isso mos~ra
sua isenção em ~ermos de in~luenciar Eni. A produ~ividade, por sua
vez, man~eve um crescimen~o médio anual de 3,7% nesse período, o
que não pode ser explicado, nem pela elevação do número médio de
horas ~rabalhadas por empregado (a qual cresceu apenas a uma média
de 0,14% a.a.), -nem por uma al~eração, decisiva na composição da
mão-de-obra u~ilizada (uma vez que o emprego cresceu ~ão somen~e
em ~orno de 0,7% a.a.).

Dessa maneira, podemos concluir que a indús~ria de
~rans~ormação paulis~a aumen~ou a 'sua capi~alização, inclusive com
incorporação de inovaç5es ~ecnol6gicas, duran~e o per10do 1976/96.

Mas. será que ~odos os sub-se~ores dessa indús~ria
compor Lar- am-se desse mesmo modo, durant.e o per 1do em anál ise?
Vejamos.

O sub-se~or conservador, aumen~ou Eni e ~eve o seu Nuci
reduzido (sem,in~luenciar, por~an~o, Eni em sua comparação com K).
A produ~ividade, no en~an~o, mos~rou uma queda média de -0,3% ao
ano, o que pode ser explicado pela queda do número médio de horas
~rabal hadas por empregado (-0,91 % a.a.); não se pode visIumbrar
nenhuma al~eração signi~ica~iva na composição da mão-de-obra
u~ilizada, pois o emprego cresceu a uma ~axa mui~o baixa. Pode-se
concluir, por~an~o, que houve capi~alização nesse sub-se~or. mas
não se ver í r í ccu a incorporação de inovaç5es ~ecno16gicas de
grande Lmpor-t.ãrrc.ía. Pode-se pensar, t.ambém, que a elevação do
consumo de energia elé~rica deveu-se, em grande par~e, ao processo
de subs~i~uição do pe~róleo como ~or'ça mot.rí z para a produção. Em
t.ermoe ~1sicos, esse ú.l t.Lmo racioc1nio é o que nos parece mais
acer~ado, uma vez que não houve acréscimo de produ~ividade.
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o sub-se'lor moderado aumen'lou Eni. 'leve seu Nuci

reduzido numa proporç~o maior que a do sub-se'lor conservador e sua
produ'lividade aumen'lada a uma média de 4.3% a.a. Aumen'lou. 'lambém.
o seu número médio de horas 'lrabalhadas por empregado. em 'lorno de
O."27% ao ano. e apresen'lou.uma reduç~o médi a anual do seu nlvel de
emprego que pode signi~icar uma liberaç~o mais que porporcional de
m~o-de-obra n~o especializada (al'lerando a composiç~o da ~orça de
'lrabalho de modo a ~avorecer um aument.o de produ'lividade. devido a
elevaç~o da relaç~o ·'lrabalho especializado/'lrabalho n~o
especializado'). Porém. apenas esses dois ~a'lores n~o parecem
su~icien'les para jus'li~icar o bom desempenho produ'livo. Será mais
corret.o concluirmos que o processo de capi'lalizaç~o desse
sub-se'lor• apesar do baixo rit.mo, deve 'ler envol vido i novações
'lecnológicas.

O sub-se'lor
pouqu.1ssimo
cons'lan'le).

reduzido
dinâmico.
(podemos

aumen'lou 'leve seu
a'lé mesmo

ri'lmo
considerá-lo quase

de capi'lalizaç~o. ATudo indica um ~or'le
produ'lividade cresceu a uma t.axa médi a de 7.4% a.a.. enquant.o o
número médio de horas 'lrabalhadas por empregado elevou-se em
apenas 0.4% ao ano e a variaç~o do emprego ~oi posi'liva. Tudo isso
parece signi~icar que o sub-se'lor dinâmico. além de 'ler acelerado
seu ri'lmo de capi'lalizaç~o. o ~êz incorporando ·progresso 'lécnico·
ao seu se'lor produ'livo.

Ao nível mais desagregado dos gêneros indus'lriais. vamos
mos'lrar apenas os dois que mais se des'lacaram por apresen'larem.
respec'livamen'le. a maior e a menor variaç~o no consumo de energia
elé'lrica: produ'los alimen'lares e produ'los de ma'léria plás'lica.

No caso do gênero -produ'los aIimen'lares. apesar do Nuci
n~o 'ler se elevado. deve-se regis'lrar que apresen'lou uma
produ'lividade média nega'liva (-1.09% a.a.),. com o número médio de
horas 'lrabalhadas por empregado caindo e o nível de emprego
aumen'lando Co que pode signi~icar uma queda na relaç~o mão-de-obra
especializada/m~o-de-obra n~o especializada). Isso indica que a
elevaç~o do volume de energia elé'lrica consumida na produç~o deve
ser expl i cada pelo e~ei 'lo subs'li'luiç~o de •~on'le de energi a' e
n~o. necessariamen'le. pelo ~a'lor capi'lalizaç~o.

No caso do gênero produ'los de ma'léria plás'lica. o Nuci
n~o se elevou. o número médio de horas ·'lrabalhadas por empregado
caiu. o emprego caiu (o que pode signi~icar aument.o da relaç~o
~orça de 'lrabalho especializada/n~o especializada). e a produ'li-
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vidade aumen~ou em cêrca de 6.8% ao ano. Esse excelen~e desempenho
da produ~ividade ·pode indicar duas coisas: primeiro. a
capi~alização· do gênero envolveu inovaçeles ~ecnol6gicas e.
segundo. houve uma al~eração na composição da mão-de-obra
u~ilizada Caumen~ando a proporção da mão-de-obra especializada).

Uma análise pormenori zada do processo de capit.a liz aç ão ,

em suas ~endências principais. poderá responder-nos com maior
propriedade de causa. qual· o t.Lpo de produção pref'erido pela
indús~ria em pau~a. Para ~an~o. veremos a seguir o compor~amen~o
da es~ima~iva da relação 'capi~al/~rabalho' ao longo do periodo em
es~udo. e para ~oda a indús~ria de ~ransf'ormação paulis~a.

2. A Relação Capi~al/Trabalho.

Tendo acei~ado. com as ressalvas ef'e~uadas. a variação do
volume de energia elé~rica cónsumida dire~amen~e na produção como
uma proxy sa~isf'a~6ria da evolução do volume de bens de capi~al
ins~alados. e ·ef'e~ivamen~e u~ilizados duran~e as a~ividades
pr odut.f vass , pode-se calcular os valores aproximados da relação
'capi~al/~rabalho' (Rkl) da seguin~e maneira:

Rkl .= En/E (IV. 2. a)

Onde: Rkl = relação 'capi~al/~rabalho'~
En = volume de

produção.
E = volume do emprego.

energia elé~rica consumida na

Como desejamos analisar a evolução de Rkl en~re dois ou
mais periodos de ~empo. ~emos que ~rabalhar com números-indice
para energia elé~rica e emprego. ob~endo o seguin~e coef'icien~e:

ou seja.

Onde:

. Eni~/Eni~_l
Ck~~_l ~ = E' / Ei

• ~t, ~-1

Cki~_l,~ = coef'icien~e de variação do valor

(IV. 2. b)

es~imado da relação capi t.a.l / ~raba-
lho, no se~or' ( ou sub-se~or. ou
gênero) Lridus t.r-La.l en~re os
periodos de ~empo ~-1 e ~~



77

Rkli t.-l

= indice que mede a est.imat.iva da rela-

ção capit.al/t.rabalho observada· no

set.or (ou sub-set.or, ou gênero indus-

trial t , no periodo de t.empot.;

= idem ant.er-i or , no per lodo de t.empo
i.-í .

A part.ir da expressão IV.2.b, pode-se concluir que:

(a) Se Ckit._l,t. = 1 (ou O%), a evolução da est.imat.iva do capit.al

inst.alado foi acompanhada pela oscilação do emprego, o que
pode si gni f i car : não houve al t.eração no t.í po de processo de
acumulação de capi t.al adot.ado pelo set.or (ou sub-set.or, ou
gênero) indust.rial t , ent.re ·t.-l e t.;

(b) Se Ckit.-l , t.) 1 (ou > O%), a evol uç ão da est.i mat.Iva do capi Lal
inst.al ado ut.í1i zado foi super ior à do emprego, o que pode
si gni f i car : houve' uma a.l t.eração no si st.ema produt.ívo

represent.ada por uma t.eridêricí a "capit.al-int.ensiva', most.rada

pelo set.or (ou sub-set.or. ou gênero) indust.rial t • ent.re t.-l
e t.;

(c) Se Ckit._l,t. < 1 (ou < O%), a evolução da est.imat.iva do capit.al
inst.alado ut.ilizado foi inferior à do emprego, o que pode
si gni fi car: houve' uma . al t.eração no si st.ema pr-odut.ívo

represent.ada por uma t.endênci a "t.rabal ho-i nt.ensi va• most.r ada
pelo set.or (ou sub~set.or, ou gênero) indust.rial t , ent.re t.-l
e t..

Ant.es, porém, de emit.i r qual quer opi ni ão concl usi va, há
que se observar o comport.ament.o das seguint.es variáveis:
produt.i vi dade, número médio de horas t.rabalhadas por empregado e
nl vel de emprego. Em relação à úl t.ima variável, sempre é bom
recordar que. em casos de crise econÔmica. quando o nivel de
emprego cai, a mão-de-obra não especializada é a primeira a ser
demit.i da (el evando o valor da r el ação· t.r-abal hadores especi al i za-
dos/não especializados, que cont.inuam empregados), assim como em

casos de recuperação, com o emprego aument.ando, ela é a últ.ima a
ser readmit.ida (at.razando a queda do valor da cit.ada relação). Não

obst.ant.e. o normal, "cet.eris paribus', é que a elevação do valor
da r el ação "mão+de+obr-a especi aI i zada/não especi a.l i zada ' el eve
t.ambéma produt.ividade,. e vice-versa.

Na expressão IV.2. b, podemos ut.ilizar os dados const.ant.es

das t.abelas IV.1. a (Eni) e 111.1. a (Ei), obt.endo Ckit._l,t. em
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valores percen~uais (%). Os resul~ados serão alinhados na ~abela a
seguir.

Tabela IV.a.a
Taxa média anual de variação da

es~ima~i va da relação •capit.al/~rabalho "; na
indús~ria de ~rans~ormação paulis~a. em ~ermos
percen~uais (%).

Gêneros 1976/90 1990/96 1976/96

Sub-Se~or Con-
servador ....... a.9 9.3 6,0

minerais não
me~álicos 4,99 6,66 6,3

- mobiliário 3,46 9.36 6,9
- qu1mica -1,60 7,47 a,9
- produ~os ali-
men~ares 4,96 16.79 10,3

Sub-Se~or Mode-
rado........... 4,6 0.7 a.7

- mecânica 6.79 ·a,a9 4.0
- ma~erial elé-

~rico e de
comunicação 3.9a 1,a6 a,6

- produ~os de
ma~éria plás-
~ica 3,91 -1,48 1,3

Sub-Se~or Dinâ-
mico........... 4.7 7.1 6.9
- me~alúrgica 8.09 10,39 9,a
- ma'lerialde
~ranspor'le 3.63 6,a9 4,9

- papel e pape-
lão 3,66 9.08 6.a

- 'lêrlil 3,73 a,90 3,3

To~al Agregado
(. >

4,76 9,43 6.6

Fon~e : Tabelas III.1.a e IV.1.a
<*> Re~le~e as ponderaçêSesse~oriais u'lilizadas

para agregação de .indicadores parciais.
ado~adas pela Fiesp.

Numa visão global, a ~abela IV.2.a mos'lra-nos que a
indús~ria âe 'lrans~ormação paulis'la'lêminves'lidoem 'lecnologia do
'lipo 'poupadora de mão-de-obra', o que signi~ica pre~erência por
'lécnicas de produção •capi~al-i n'lensivas • (grande quarrt í dade de
capi~al e pequena quan~idade de mão-de-obra).
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Essa t.endênci a ascendent.e da est.ima t.iva da r191ação K/L,
est.á de acordo com os enunciados de Keynes e de Kalecki. Para o
primeiro, esse comport.ament.o pode ser explicado pela aceleração do
ri t.mo de capi t.alização (a longo pr azo), e par a o úl t.imo, essa
ocorrência deve-se à Lncor por-aç ão do 'progresso t..écnico' ao
sist..ema produt..ivo.

Para eliminarmos as dúvidas, inerent..es ao t..ipode análise
ef:et..uada, bast..a segui r o seguint..e raci oc1 ni o: acei t..ando o
argument..o keynesiano de que, a longo prazo, a r e.l ação K/Y
(capit..al/produção) deve mant..er-se est..ável (ou variar muit..opouco),
deve-se concluir que um aument..o na relação K/L (capit..al/t..rabalho)
deve provocar uma elevação em Y/L (produt..ividade média do
t.r- abal ho) .

Pode-se t..er, dessa maneira, t..rês sit..uaç5es dist..int..as:
(1 ~) Se houver aument..o da est..ima t..i va de K/L e Y/L per manecer
est..ável, isso signif:icará que o cresciment..o do volume de energia
elét..rica consumida na produção não t..raduziu, necessariament..e, um
cresciment..o do volume de capit..al inst..alado ef:et.ivament..e
ut..ilizado (pode t..raduzir, por exemplo, a ocorrência do processo de
subst..it..uiçãode pet..r6leo por elet.ricidade, como f:ont..ede energia
indust..rial); (2~) Se o aument..o da est..imat..iva de K/L f:or
devidament.e acompanhado por uma elevação em Y/L, isso signif:icará
uma t..endência •capi t..al-i nt..ensiva ' do set..or anal i sado; (3~) Se a
elevação da est.imat..ivade Y/L não puder ser explicada, nem por uma
aument..o do número médio de horas t..rabalhadas por empregado, nem
por uma alt..eração acent..uada· da composição da mão-de-obra
(benef:iciando o t..rabalho especializado), ent..ão o cresciment..o do
valor da est..imat..iva de K/L poderá si gni f:i car •incorporação de
progresso t..écnico'.

Evident..ement.e, pode ocorrer um caso combinado, ist..oé, a
produt..ividade adicional pode ser explicada, part..epor uma elevação
de Hpi/Ei, part.e por uma variação posit..iva em Le/Lfie (mão-de-obra
especializada/não especializada), part..e por uma aceleração no
ri t..mo de capi t..ali zação e par t..e pel a i ncor por ação de i novaç5es
t..ecnol6gicas ao set..orprodut..ivo. Procuraremos dest..acar, port..ant..oo
f:at..ordominant..e em cada sit..uação, ou seja, aquele que cont..ribuiu
com maior ·int..ensidade na inf:luenciação do comport..ament..o da
variável em análise.

Fei t..as essas observaç5es, vol t..emos à t..abela IV. 2. a e
ver i f:i quemos o comport..ament..o da est..imat..iva de K/L ao n1 vel do
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total -agregado industrial. Durante o primeiro quinquênio, sua
elevação causou um aumento em Y/L C6.7% a.a.). o qual não pôde ser
explicado. nem por um provável aumento de Hpi/Ei, nem por uma
provável alteração da composição da mão-de-obra Ccomo Ei cresceu
acentuadamente. qualquer alteração deve ter bene~iciado Lftee não
Le) ~ logo. pode-se concluir que deve ter ocorrido um aumento no
ri tmo de capi tali zação e. mais que isso, com i ncorporação de
'progresso técnico'. Durante o segundo quinquênio. a estimativa da
relação K/L cresceu mais que no primeiro. no entanto a
produtividade não' acompanhou tal desempenho (Y/L = 1,B% a.a.) •
além do que, Hpi/Ei cresceu mais que no sub-período anterior e o
desempenho negativo de Ei pode ter alterado a relação Le/Lfte em
prejuízo de Lfte(in~luenciando positivamente a produtividade média

da mão-de-obr a que continuou empregada) ~ logo. pode-se conclui r
que o crescimento da estimat.Iva de' K/L deveu-se mais à queda de
Ei. do que às aceleraçBes do ritmo de capitalização. e muito menos
às prováveis incorporaçBes de inovaçBes tecno16gicas (aliás, essas
duas últimas ocorrências não são mesmo dominantemente pr6prias de
períodos de crise, como ~icou caracterizado o quinquênio 19B0/86).
Finalmente. se considerarmos o período completo. 1976/86.
perceberemos que a elevação da estimativa de K/L ~oi acompanhada
por um acréscimo de Y/L que. se não ~oi tão elevado quanto o do
quinquênio 1976/80 pode-se dizer que ~oi ao menos bastante
signi~icativo (3,7% a.a..) e. o mais importante, tal acréscimo não
pode ·ser explicado pelo aumento de Hpi/Ei e nem por uma alteração
acentuada em Le/Lfte; logo. pode-se concluir que a elevação da
est.imat.Iva de K/L deve ter envolvido. necessar i amente, um mai or
ritmo de capitalização e a incorporação de inovaçBes tecno16gicas.

Essa conclusão ~i nal é endossada pelo comportamento do
cni Ccoe~iciente de mão-de-obra) que indica queda da participação
do ~ator -t.raba.lho na produção. O raciocínio de Mata & Bacha
(1973). no sentido de que poderia ter ocorrido um aumento do
volume médio de capital disponível para cada trabalhador. é agora
conf' i rmado pelo comportamento da esti'mativa da relação K/L.
devidamente observadas as evoluçBes das demais relaçBes (Y/L.
Hpi/Ei e Le/Lfte).

Ao nível dos sub-setores. o conservador ~oi o único cujo
crescimento da estimativa de K/L não ~oi acompanhado por um
acréscimo de Y/L; por isso. nesse sub-set.or, o bom desempenho
dessa estimativa pode dever-se. de maneira dominante. ao ~ator
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'subs~iuição de ~on~e de energia'. Nos out.r-os , moderado e
dinâmico, o cr-eesc í merrt.c da es~imaiva de K/L ~oi devd dament.e

acompanhado por acréscimos em Y/L (sem que ~al ~a~o ~osse devido a
al~erações posisi~ivas de Hpi/Ei ou de Le/Lfie); logo. nesses
sub-se~ores, a elevação dessa es~imativa pode dever-se, de maneira
dominan~e, aos ~a~ores 'capi~alização' e 'progresso ~écnico'.

Aos niveis mais desagregados dos gêneros indus~riais, os
que apresen~aram
crescen~e ~oram:
transporte.

De maneira inversa. os que apresentaram as tendências

as tendências mais ~ortes de capitalização
metal úrgi ca-, papel e papel ão, mater i a.l de

mais ~racas de capitalização ~oram:
quimica e produ~os alimentares.

Apenas para ilustrar, pcde+s e constatar que. na tabela

minerais não metálicos.

111.2. a, os gêneros nos quais o ~ator ~rabalho~eve seu peso
participativo bastan~e reduzido, coincidem com os que apresentaram
mais ~ortes ~endências de capitalização. dentre os quais:
me~alúrgica. material de transporte e papel e papelão. De maneira
análoga, "os gêneros nos quais o f at.or- trabalho ampliou seu peso
partipativo, "são os mesmos que mostraram tendências de
capi~alização mais ~racas. ou seja:
quimica e produtos alimentares.

Isso nos diz que. há possibilidades de se estabelecer uma

minerais não me~álicos.

correlação "entre cni e Cki, desde que observadas as demais
variáveis que in~egraram essa análise,
comportamental
ôcni/ôCki < O.

De uma maneira geral, em relação aos dados apresen~ados
no presente capitulo, pode-se dizer o seguinte: (1~) observou-se
um "aumento no ritmo de capitalização da indvstria em análise, ao
nivel do total agregado, en~re 1975 e 1995; (2~) em relação à

tendênci a do processo de capi tal i zaç ão , o global da i ndúsÚ· i~ de

en~re esses coe~icientes é a
a relação
seguin~e:

e que,

trans~ormação paulista mos~rou"uma ascendência da estimativa de
K/L representando a incorporação. junto ao processo produti~o. de
~écni cas produt.í, vas do tipo •capi ~al-i ntensi vas'; (3~) aos ~liveis
dos sub-se~ores. o conservador demonstrou atividades mais intensas
no sentido de substituir sua ~onte de energia, o moderado
apresentou um bom ritmo de capitalização e o dinâmico, além de ter
mostrado um elevado rilmo de capi~alização, deixou claro ó ~a~o de
haver investido em técnicas mais modernas de produção (progresso
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técnico).
Resta concluir que, tendo o processo de capitalização

avançado com uma velocidade mui to maior que a do processo de
absorção de mão-de-obra, a produtividade média da indústria como
um todo deve ter se elevado a, caso a mesma tenha sido repassada
integralmente aos salários, devem ter ocorrido dois fatos
distintos: a) o'crescimento da massa salarial deve ter acompanhado
de perto a evolução da receita global proveniente das vendas; e b)
o salário médio real CW/L) deve ter apresentado uma tendência
ascendente, durante o perlodo analisado.

Para verificar a possivel ocorrência dos fatos descritos,
devemos efetuar uma análise minuciosa acêr ca da estimati va da
produtividade e da remuneração do trabalho, na indústria de
transformação paulista, no periodo abrangido pela pesquisa.

Vamos dedicar-nos a essa tarefa, no pr6ximo capitulo .

..
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V. PRODUTIVIDADE E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO

Nesse capi~ulo, apresen~aremos uma es~ima~iva da evolução
média anual da relação ·Y/L Cprodu~ividade do ~rabalho), onde r.
será dado pelos valores das vendas em ~ermos reais e b pelo número
~o~al de horas pagas aos empregados; o compor~amen~o da massa
salarial, ~ambém em ~ermos reais, e as oscilaç5es do salário médio
real Cmassa salarial/número de empregados); ~odas variáveis
rela~ivas à indús~ria de ·~rans~ormação paulis~a.
ineren~es ao periodo que vai de 1976 a~é 1986.

No i~em V.i, o compor~amen~o da relação Vr/Hp poderá ser

com dados

comparado ao ri~mo, e ~ipo, do processo de capi~alização da
indús~ria em pau~a, ~es~ando as a~irma~ivas concei~uais de Keynes
e de Kalecki, segundo as quais. no longo prazo, a capi~alização do
se~or Ce a incorporação de progresso ~écnico)
indice de produ~ividade da ~orça de ~rabalho.

Na par~e V.Z, será apresen~ada'uma visão de conjun~o do

~ende a elevar o

compor~amen~o salarial e veri~icar-se-á sua possivel harmonização
com a evolução da produ~ividade média do ~rabalho, no se~or e no
periodo de ~empo considerado. Serão ~es~adas as propos~as ~e6ricas
regis~radas no capi~ulo L Por úl~imo Ci~em V.3), será
apresen~ado o compor~amen~o do salário médio indus~r ia.l •

comparando-o ao desempenho da capi~alização e da produ~ividade. a
~i m de mosrt.rar- as pri ncipai s di vergênci as exi s~en~es en~re os
gêneros Ce sub-se~ores) en~ocados. Serão ~es~adas. ~ambém. ~odas
as propos~as ~e6ricas relacionadas no primeiro capi~ulo.

1. Produ~ividade Média do Trabalho.

Normalment..ea produ~i vidade do t.rabal ho é medi da 'pelo
valor da relação .< produt.o t.ot.al/númer o de empregados •.
assim. a produt.ividade média por empregado.

Simbolizando produ~o·t.o~al por r. e número de empregados

Temos,

por b , "pode-se observar t.rês ~ipos básicos de comport.ameri~o da
produt.ividade • en~r e dois periodos de ~empo ~-i e !:. Ca) a
produ~ividade não se al~era Cocorre quando a t.axa de variação de r.
é semelhant.e à de b ); produt.ividade cresce Ca ~axa de
variação de r. é superior à de b ) e 'Cc) a produ~ividade cai Ca
t.axa de variação de r. é in~erior à de b ).
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Para o presente estudo. utilizaremos o 'valor das vendas
em termos reais· como proxy do 'valor do produto total em termos
reais· e o <total de horas trabalhadas· (número de horas pagas) em

substituição ao 'número de empregados·.
A utilização das vendas em termos reais é respaldada pela

hipótese da proporcionalidade dos estoques. A inclusão das horas
trabal hadas tem por :finalidade elimi nar os casos de elevação de
produtividade devido a simples ·aumento do número médio de horas
trabalhadas por empregado.

O comportamento da estimativa da produtividade média do
trabalho industrial :foi o seguinte:

,(
j
I

i \
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Tabela V.l.a
Taxa média anual de variação da es~ima~iva

da produ~ividade do ~rabalho, naindús~ria de
~rans~ormação paulis~a.

Gêneros Em valores percen~uais C%)
1976/80 1980/86 1976/86

Sub-Ss~or Con-
servador ....C*) 2,6 -3,1 -0,3

minerais não
me~álicos 6,7 -6,78 -0,04-
mobiliário 2,21 -0.26 1,0
quimica -0,06 -1,86 -0,96
produ~os ali-
men~ares 2,36 -4,61 -1,08

Sub-Se~or Mode-
rado ........C*) 7,0 1,7 4,3

mec:tnica 7.07 -0.61 3.28
ma~erial elé-
~rico e de
comunicação 4.28 1,66 2,92

- produ~os de
ma~éria plás-
~ica 9,68 '4,02 6.8

Sub-Se~or Din:t-
mico ........ C*) 8.1 6.7 7.4

me~àlúrgica '11.03 18,7 14,86
ma~erial de
~ranspor~e 3.66 6,78 4,71
papel e pape-
lão 10,3 -1.42 4,44
~êx~il 7,34 3,91 6,63

Média C*) 6.7 1.8 3.7Global C**)
To~al Agregado 3,3 1.9 2,6

Fonte: Tabelas ~ e III.1.b
C*) Média aritmé~ica simples dos dados dos

gêneros
<**) Média ponderada.

dores parciais.
Fiesp.

para agregação de'indica-
con~orme metodologia da

Na ~abela acima, os dados reIativos à média global e ao
to~al agregado apresentam o mesmo comportamento Cis~o é: são al~os
no primeiro quinquênio e baixos no segundo). apesar de possuirem
magni~udes di~eren~es. Não obs~an~e, e objetivando um maior rigor
anali~ico. vamos nos re~erir à média global quando ~alarmos acêrca
dos sub-setores e quando discorrermos sobre os gêneros. No

\ \~,

)1J,1

;/,
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próximo i~em. ao analisarmos as evoluç5es salariais. compreende-
remos o porquê dessa pre~erência.

Em relação ao ~o~al agregado da Indús~ria de
Trarrsf or-maç ão do Est.acíode São Paulo. pode-se observar que a
es~ima~iva da produ~ividade média do ~rabalho man~êm-se elevada ao
longo do primeiro quinquênio e mosst.ra uma queda r elat.Lva no
segundo. O resul~ado para o periodo compl et.o é in~erior ao do
primeiro quinquênio.

Pode-se con~irmar. por~an~o. ainda que· em ~ermos
genéricos. as colocaç5es ~eóricas de Keynes e de Kalecki. segundo
as quais. a longo prazo. o atrmerrt.o de K/L Ce a incorporação de
•progresso ~écnico') ~eria como e~ei~o a elevação da
pr odut.â vidade.

Res~a saber. para o conjun~o da indÚs~ria de
~rans~ormação. se esse· acréscimo de produ~ividade f o.í

in~egralmen~e repa~sado aos salários. Isso será veri~icado no
próximo i~em.

Em relação aos sub-se~ores. para o' perfodo complet.o. o
conservador apresen~ou uma queda na est.imat.ivada produ~ividade e.
(an~o o moderado quant.o o dinâmico most.raram uma elevação da
mesma.

Para observar melhor o desempenho dos sub-set.ores • em
t.ermos da es~imat.iva'da produt.ividade. em relação à média global
da indús~ria. bast.amont.aro'seguin~e quadro:

Quadro V.l.l
Part.icipação da est.imat.ivada produt.ividade média

dos sub-set.0res. em relação à média global de t.oda a
indúst,ria.

Gêneros 1976/80 1980/86 1976/86
Sub-Set.orConservador 0.97

1.01
1.02

0.96
1.00
1.06

0.96
Sub-Se~or Moderado
Sub-Se~or Dinâmico

1.006
1.036

Média Global 1.00 1.00 1.00

Font.edos dados originais: Tabela V.l.a
I~

O sub-set.or conservador perdeu part.icipação. ao lóngo do
perfodo em análise; o moderado mant.eve-se li geirament.e acima da
média e o dinâmico ampliou bast.ant.esua part.icipação.
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Isso signi~ica que, 'ceteris paribus', o comportamento da
estimativa da produtividade justi~icaria: Ca) uma ligeira queda
dos salários do sub-setor conservador, Cb) um ligeiro aumento dos
salários do sub-setor moderado e Cc) umà boa elevação nos salários
do sub-setor dinâmico. Nos próximos 1tens veri~icaremos se isto de
f at.o ocorreu.

Ao n1vel mais desagregado dos gêneros industriais os
três que apresentaram os maiores acréscimos na estimativa da
produti vidade ~oram: metal úrgica, 'produtos de matéria plásti ca e
têxti I. Desses gêner os , apenas o metal úrgico teve sua taxa de
produtividade ·aumentada ao passar do primeiro para o segundo
quinquêni o. Os outros deme.í-s tiveram-na reduzida.

Em relação a essa •passagem' do primeiro para o segundo
quinquênio, de todos os gêneros en~ocados apenas dois tiveram seus
1ndices de variação da estimativa da produtividade ampliados:
metalúrgica e material de transporte. Deduz-se, desse f af.o, que
esses dois gêneros industriais tiveram condições de apresentar, no
segundo quinquêni o, salários relativamente maiores que os do
primeiro sub-per 1odo C1976/90)'. Esse aumento salarial seria
'antic1clico' e muito interessante de ser melhor analisado. Caso
tal ~ato não venha a ocorrer, será sinal de que os acréscimos de
produtividade não ~oram integralmente repassados aos salários
Ccomo manda a legislação ·brasileira atualmente em vigor), nesses
dois gêneros espec1~icos da indústria de trans~ormação paulista.

Os· gêneros que, contrariamente, mostraram o pior
desempenho, em termos da estimativa da produtividade, ~oram:
produtos alimentares, qu1mica e minerais não metálicos. Esses três
gêneros indústriais, portanto, poderiam 'ceteris paribus'
justi~icar poss1veis estabilizações dos seus salários reais.

Vejamos, agora, como se compor taram . os salários,
veri~icando a possibilidade de se estabelecer algum tipo de
associação ana11tica entre suas evoluções e as oscilações das
estimativas: do coe~iciente de mão-de-obra CEit_l,t/Vrit_l,t)' da
relação 'capital/trabalho' CEnit_1;t/Eit_l,t) e da produtividade
média do trabalho CVrit-1,t/HPt_l,t).

2. A Massa Salarial.

Denomi namos massa salariaI (Wr) , em termos reais , ao
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valor global da ~olha de pagamen~os líquidos, re~eren~es à

remuneração do ~rabaIho desenvolvido pelo pessoal empregado no
se~or. a preços cons~an~es de 1978.

BRESSER o NAKANO C1904)(1) • '"ee 00 ~ n:,-ormam-nos que as variações
dos salários nominais CWn) podem ser explicadas por: ganhos de
produ~ividade CPd), al~erações das condições do mercado de
t.raba.lho t.raduz í dasa pela t.axa de desemprego Cd). variação dos
preços duran~e o período an~erior CP-1) e por conquis~as salariais

devidas a barganhas sindicais-CBs).
Considerando os salários em ~ermos reais Cis~o é,

devidamen~e de~lacionados por P-1) e subs~it.u.índo o í ndice de
desemprego Cd) pelo índice -deemprego CE), ~eremos:

CV.2.1)

Onde: Wr~ = massa salarial,
período de ~empo

em ~ermos reais, no
~._.

Pd~ = produ~ividade média do ~rabalho, no
período de ~empo k;

E~ = emprego, no período de ~empo k;
Bs - = barganha sindical realizada no- período~

k·
Ein V. 2. 1 , a relação compor~amen~al en~re variável

independen~e e variável depeden~e CWr) é sempre posi~iva.
Já ~alamos sobre emprego e produ~ividade; res~a-nos,

por~an~o. ~alar sobre as barganhas sindicais.
o rí~mo e a in~ensidade das reinvindicações das

organizações ~rabalhis~as es~ão, de alguma maneira. associados ao
~ipo de polí~ica salarial vigen~e em cada momen~o da vida
econômica. Nesse sen~ido, as barganhas sindicais. 'ce~eris
paribus', ~endem a ser mais int.r-ansigen~es ~ace a uma polí~ica
salarial con~racionis~a que a uma expansionis~a. Na prá~ica, isso
signi~ica que os salários indus~riais ~endem a apresen~ar níveis
de evolução superiores aos di~ados pela polí~ica salarial do
Governo.

(1) BRESSER PEREIRA,L.C. Se NAKANO,Y. In~l,acão
Paulo, Brasiliense, 1984. pp-79-S2.

...~ recessao. São
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Em relaç:ã:o à polit.ica salarial. ZURR6N óCIO (1986) :2>
observando o comport.ament.o dos salários indust.riais nas décadas de
sessent.a e set.ent.a. const.at.ou que as polit.icas salariais
cont.racionist.as do· governo n:ã:o~oram rigidament.e obedecidas pela
indúst.ria de t.ran~ormaç:ã:o.

Assim. em relaç:ã:o à organizaç:ã:o e dinamismo das
associações t.rabalhist.as. t.emos que reconhecer que apresent.am
at.ribut.os ·purament.e quali t.at.ivos. Vemo-nos. port.ant.o. na
cont.ingênci a compul s6r i a de n:ã:o consi derá-l os. para o present.e
est.udo.

É claro que Y/L e Ei ·podem in~luenciar Bs e. por-Larrt.c,
Wr. Porém. t.ant.oa produt.ividade quant.o o emprego já est.:ã:osendo
considerados na equaç:ã:o V.2.1

A massa salarial da indúst.ria de t.rans~ormaç~o paulist.a.
ent.re 1976 e 1986. comport.ou-se da seguint.e maneira:

(2) ZURR6N óCIO.D. Remuneração do t.rabalho na economia brasileira
~ décadas de sessent.a ~ set.ent.a. São Paulo. EAESP/FGV.
1986. (Tese de Dout.orament.o).
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Tabela V.Z.a
Taxa média anual de variação da massa

salarial na indústria de trans~ormação paulistá.
cso

( Em termos reais)

Gêneros Em valores percentuais C%)
1975/80 1980/85 1975/85

Sub-Setor Con-
servador ....C*)
- minerais não

metálicos
- mobiliário
- química
- produtos ali-

mentares

Sub-Setor Mode-
rado C*)

- mecânica
- material elé-

trico e de
comunicação

- produtos de
matéria plás-
tica

Sub-Setor Dinâ-
mico C*)
- metalúrgica
- material de

transporte"
- papel e pape-

lão
- têxtil

8.23

5.57
4.92

12.18

10.27

5,57

6.51

6,07

4,15

7,91
7,24

7,67

9,51
7.21

- 3,25

- 5.75
-11,83

3.72

0.87

- 1.63

- 0.85

0.89

- 4.92

- 0.45
- 6.75

5,62

0.6
- 1.28

-2.49

-0.1
-3.45
7.95

5.57

1,97

2.83

3.48

-0,38

3,72
0.24

6.64

5,05
2,96

C*)Média Global C**) 7,39
Total Agregado .7,51

- 1,79
0,02

2,8
3,76

JFonte dos dados originais: Salários Nominais =
Levantamento de Conjuntura - índices Fiesp;

De~latores = ICV até
~ev/79 e INPC de mar/79 a dez/85, da F.G.V.

C*) Média aritmética simples dos dados dos-
gêneros

<**) Média ponderada, segundo agregação de"indi-
cadores parciais, metodologia da Fiesp.

Observando-se"os totais ~inais das tabelas V.1.a e V.2.a,
nota-se algo interessante: pela metodologia de ponderações adotada
pela Fiesp, o comportamento da massa salarial é superior ao da
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est.imat.iva da produt.ividade e, pela média ar i t.mét.ica si mpl es dos
dados apresent.ados pelos gêneros indust.riais, o comport.ament.o
dessa últ.ima é que most.ra-se superior ao da primeira. Assim, t.udo
indica que a met.odologia ut.ilizada pela Fiesp superest.ima a
evol uç ão da massa salari a.l, ao mesmo t.empo em que subest.ima a
oscilação da est.imat.ivada produt.ividade.

Levant.ada essa quest.ão, t.orna-se evident.e que as análises
efet.uadas aos níveis dos gêneros (e dos sub-set.ores) devem est.ar
mais pr6ximas" da realidade do que as realizadas ao nível do t.ot.al
agregado. Fi camos, por-Lant.o , com os dados reIat.ivos à •médi a
global'. No ent.ant.o. para efeit.o de simples observação, não
deixaremos de regist.rar os dados pert.inent.es à média ponderada
pela Fiesp.

Os gêneros met.alúrgica e mat.erial de" t.ransport.e, que
apresent.aram uma t.axa média anual de var i ação da est.imat.iva da
produt.ividade maior, no segundo quinquênio. que no primeiro, não
most.raram igual comportament.o para suas respect.ivas massas
salariais. O gênero met.alúrgica chegou a apresent.ar uma redução
drást.ica em sua massa salarial ao longo do segundo quinquêni o.
Isso most.ra que não houve um repasse int.egral dos acréscimos de
produt.ividade aos salários, no período analisado. Ant.es de
emit.irmos out.ras opini5es mais definit.ivas, no ent.ant.o,deveremos
observar o comport.ament.odo salário médio real desse gênero (o que
será fei t.o no pr6ximo í t.em).

Dent.re os gêneros enfocados, os que most.raram variaç5es
salariais superiores às da est.imat.iva da produt.ividade foram:
química, produt.os aliment.ares, mat.erial elét.rico e de comunicação,
mat.erial de t.ransport.ee papel e papelão.

Não devemos confundir, porém, cresciment.o da massa
salarial (Wr) com cresciment.o do salário médio recebido por
t.rabalhador (Wr/E). Soment.e haverá real benefício para o
t.rabalhador, se o salário médio acompanhar o cresciment.o da massa
salarial, na condição de ·cet.eris paribus'.

Já podemos. "agora, avaliar a.lgumas asser t.ivas i nser i das
no t.ext.o,bem como as propost.as que devem ser t.est.adasnesse ít.em.

Em primeiro lugar, apesar da est.imat.ivada produt.ividade
t.er se elevado, o cresci ment.o da massa
acompanhar a evol ução da recei t.a global
Isso most.ra que a produt.ividade não foi

sal ari a.l não consegui u
provenient.e das vendas.
int.egralment.e repassada

aos salários, ao longo do período em paut.a.
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Quan~o à propos~a a.2 (capi~ulo I). Smi~h es~ava apenas
parcialmen~e corre~o. pois a baixa variação do emprego não é capaz
de explicar ~oda a magni~ude da variação salarial. Há ou~ras
variáveis in~luenciando os salários indus~riais.

Em relação à propos~a a.3. parece ~icar claro que:
duran~e as ~ases de prosperidade os salar-i os crescem Cdur arit.eo
primeiro quinquênio a massa salarial cresceu a uma média de
7.39% aa) e duran~e as de cri se. os mesmos diminuem (durant.e o
segundo quinquênio. quando ocorreram as crises de 1981 e 1983, a
massa salarial diminuiu a uma média de -1.8% aa).

Caso adot.emos a hip6~ese simpli~icadora, mas não
necessari amen~e verdadeira, de que a vari ação do Iucro pode ser
semelhan~e à da recei~a provenien~e das vendas, poderemos ~es~ar
a propcest.ab.2. En~ão veri~icaremos que, durant.e as ~ases de
prosperidade (pri meiro quinquênio) t.arit.o1ucros quant.o salári os
podem ser ~lex1veis para cima; no en~an~o. ao longo das ~ases de
crise (segundo quinquênio) os lucros podem mos~rar-se rigidos para
baixo. Nesses ~ermos. Marx es~aria corre~o quan~o às crises, porém
equivocado quan~o à prosperidade.

A propos~a c.1 se sus~en~a sobre um enunciado keynesiano.
assegura que, alongo prazo. há um a.umerit.ono valor da
K/L (capit.a.l/~rabalho) que causa uma elevação em Y/L

o qual
relação
(produ~ividade do ~rabalho) e, consequen~emen~e, um crescimen~o do
salário real.

Podemos ver que, en~re 1976 e 1986. a es~i ma~i va da
relação K/L elevou-se, a da relação Y/L aumen~ou e a massa
salarial cresceu. Logo. o enunciado é amplamen~o comprovado.

Uma vez comprovada a propos~a c.l. res~a saber se ocorre
realmen~e o enunciado ~ranscri~o na propos~a c.2, segundo o qual o
cressc.í merrt.odo salário real causa uma liberação de mão-de-obra
(queda rela~iva de Ei ) nos gêneros indus~riais decaden~es e uma
maior absorção nos que se encon~ram em expansão.

Observando as ~abelas ~ e III.l.a. podemos cons~a~ar que:
(a) Os gêneros agrupados no sub-se~or conservador. não ~iveram, em
média. nenhum cressc í merrt.ode vendas e mcst.r-aram um aumerrt.ono
nivel de emprego; (b) o sub-se~or di nâmico ~eve suas vendas
aumen~adas e seu nível de emprego elevado.

Como o sub-se~or conservador ~eve. seu salário real
aumen~ado. e o dinâmico ~ambém. não se pode acei~ar esse enunciado
keynesiano para o caso da indús~ria de ~rans~ormação do Es~ado de
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São Paulo, ao menos durant.e o periodo analisado pela pesquisa.

Para evidenciar ainda mais essa não acei t.aç ão , bast.a observar o

que ocorre com os gêneros do sub-set.or moderado (que não podem ser

classificados como 'decadent.es·). os quais apresent.am um bom

desempenho, de vendas. um cresciment.o relat.ivament.e baixo do

salário real e. não obst.ant.e isso. most.ram uma queda no nivel do

emprego. Evident.e que a queda do emprego foi consequência de

fat.ores out.ros que não o cresciment.o do salário real. Ant.es de

emit.irmos uma opinião final. cont.udo. analisaremos o comport.ament.o

do salário ,médio real (it.em seguint.e).

Com referência à propost.a d.i. erigida sobre um enunciado

kaleckiano muit.o parecido com o de Keynes e que est.abelece uma

ligação do t.ipo 'incorporação de progresso t.écnico ~ elevação da

produt.ividade ~ aument.o do salário real', deve-se observar as

análises desenvolvidas no capit.ulo IV e os dados regist.rados na

t.abel a V.2. a. Veremos que os sub-set.ores moderado e di nâmico

apresent.am indícios de haverem incorporado inovações t.ecnológicas

aos seus respect.i vos processos produt.i vos. Os resul t.ados

regist.rados confirmam ,a assert.iva de que os sub-set.ores

menci onados ut.i 1i zar am ' pr ogr esso t.écni co' nos seus r espect.i vos
processos de capit.aiização.

Pode-se const.at.ar que há cresciment.o da massa de salário,

em t.ermos reais, nesses dois sub-set.ores. Não se pode afirmar.

t-odaví a , que a massa salarial. em t.ermos reais. soment.e cresça

devido ao progresso t.écnico e/ou à produt.i vidade. Prova disso é

que o sub-set.or conservador (onde o fat.or progresso t.écni co não

apar ece de manei r a dominant.e, e a est.i mat.i va da pr odut.i vi dade

chega a' cair) t.ambém apresent.a uma massa salarial crescent.e. E;
cl aro que i sso pode ser expl i cado pelo t.i po de capi t.al i zaç ão
adot.ado pelo sub-set.or conservador (com t.endências

't.rabalho-int.ensivas')'; porém. t.ambém indica que o fat.or

'inovações t.ecnológicas· 'não é. necessariament.e. dominant.e na

explicação dessas elevações salariais.

Cabe regist.rar que, por est.armos ut-í Lí zando a variável

vendas como proxy da produção, e devido 'à caract.eríst.ica de crise

do segundo 'qui nquêni o em anál i se, a queda da est.i mat.i va da

produt.i vi dade - most.rada pelo sub-set.or conservador - deve ser

at.ribuida a uma redução de vendas numa

mão-de-obra empregada. Realment.e, isso

t.abel as !. e I I I. i. a. Essa ocorrênci a

velocidade superior à da

pode ser observado nas

influenciou de maneira
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deci si va • o desempenho do sub-set.or conser vador par a o per iodo

complet.o.

Resumindo. em relação à propost.a d.l pode-se dizer que a

elevação da est.imat.iva de K/L incluindo a incorporação de

progresso t.écni co - aument.ou o ni vel da est.i mat.í va da produt.i-

vidade do t.rabalho e possibilit.ou um cresciment.o do salário real.

O inverso. no errt.arrí.o pode não ocorrer. ao menos é isso que os

dados emp1ricos demonst.ram. no que se ref'ere à massa global dos

sal ár i os r eai s. Veremos• no pr 6xi mo 1t.em. se esse comport.amerrt.o

t.ambémocorre com o salário médio real.

A propost.a d.2 t.r az duas af'i rmaçeses de Kalecki : (a) em

f'ases de properidade. os preços dos bens produzidos em set.ores

01i gopol i zados são r i gi dos par a ci ma e i sso per mi t.e uma al t.a

relat.iva do salário real. e (b) em f'ases de crise. os preços

desses bens são r1gidos para baixo e há uma queda relat.iva do

salário real.

Os dados apresent.ados most.ram que a massa salarial. em

t.ermos reais. segue esse comport.ament.o c1clico de maneira bast.ant.e

signif'icat.iva. Tant.o é assim que. ent.re 1979/80 (quando a economia

apresent.ava um desempenho sat.isf'at.6rio) a massa salarial cresceu

e. ent.r e 1990/89 (quando" a economia apr esent.ou duas r ecesseses

acent.uadas - 1981 e 1983) a mesma caiu.

Ant.es de acei t.ar-mos t.ot.al ment.e o enunci ado kal ecki ano.

t.r-anscr i t.o em d. 2. há que se f'azer uma obser vação quarrt.o ao

comport.ament.o" dos preços nas indúst.rias oligopolizadas. Em
per10dos "de crise. "t.ais preços most.raram-se realment.e r1gidos para

baixo. no ent.ant.o. em períodos de recuperação e de prosperidade

eles "não parecem t.er-se most.rado t.ão rígidos para cima quarrt.o

Kalecki esperava. Para comprovar t.al racioc1nio bast.a examinar

indúst.rias como. por exemplo. a aut.omobilíst.ica - t.radicionalment.e

oligopolizada. Os mais baixos indices de vendas reais. no

•mat.er i a.l de t.r-anspor t.e', encorit.r am-se regi st.r ados nos anos de

1979. 1991, 1982 e 1983. ~ claro que, nos anos descrit.os os preços

da i ndúst.r i a aut.omobil i st.i ca marrt.Iver am-se absol ut.ament.e r 1gi dos

para 9aixo. No ent.an~o, durant.e os anos de 1976, 1979, 1979, 1980,

1984 e 1989, quando ocorreram alt.os indices de vendas reais, não

se verif'icou uma rigidez dos preços para cima. ao corrt.râr-Lo,

cresceram de maneira bast.ant.e acent.uada. Isso most.ra que, essa

part.e do enunciado ka.leck.íarao, pode ser válida para 01igop6lios

que não possuam inst.rument.os legais "para impedir o ingresso de
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novos concorrentes. Há. no entanto. excessBes a esse comportamento
dos preços oligopolizados. con~orme podemos ver. e que não estão
transparentes no enunciado em pauta.

Para encerrarmos o presente sub-capitulo vamos reunir, em
um único quadro. os desempenhos sub-setoriais de: Wr. Pd. g, Vr e
Cki.

Quadro ..V.8. b
Taxas médi as anuai s de var i ação. na indústr i a de

trans~ormação paulista, no periodo 1976/96. CEm %)

Nivel de Agregação Wr Pd E Vr Cki

Sub-Setor Conservador 8,49
1.97
3.72

-0.3
4,3
7,4

0.96
-0,43
1,87

-0,05 6.0
4.41 2,7
9,2 6.9

Sub-Setor Moderado
Sub-Setor Din~mico

C~ÜMédia Global 2,8 3,7 0,7 4,6 6.1

Fonte: Tabelas 1, III.l.a, IV.2.a, V.l.a e V.2.a
C*) Média aritmética simples dos dados apresentados aos

niveis dos gêneros industriais.

Ao nlvel global, pode-se perceber como a massa salarial é

in~luenciada de maneira direta pela produtividade e pelo nivel do
emprego. e de maneira indireta. pelo desempenho das vendas e pelo
ritmo Ce tendência) da capitali2ação. O aumento dos salários não
acompanhou integralmente, nem a elevação da estimativa da
produtividade, nem o crescimento das vendas. Isso mostra que a
ascendência de K/L ocorreu com prejuizo relativo de b. Em outras
palavras, a elevação da estimativa da relação •capital/trabalho'
~oi muito superior ao desempenho do nivel de emprego.

Para maior clareza. vejamos o que aconteceu aos . .n1.ve1.s
dos sub-setores industriais.

No sub-setor conservador, os desempenhos da estimativa da
produtividade e das vendas são insigni~icantes. O ritmo da
estimativa de capitalização não representa dominantemente uma
elevação de K Cpois o aumento de Eni parece signi~icar melhor uma
substi tuição da ~onte de ~orça· motr iz petr 61 eo por ener gia
devi do à estabi 1idade de Y/L), porém o si stema produti vo denota
caracteristicas 'trabalho-intensivas' ao permitir um certo
crescimento do emprego. A tendência da capitalização e o

desempenho positivo do emprego, devem explicar o crescimento da



96

massa salarial. aliados provavelmente a outros f'atores,
de ordem qualitativa.

O sub-setor moderado mostra um bom crescimento na
estimativa da produtividade e nas vendas. Sua estimativa da
reIaç:ão K/L

m:ão-de-obra.
elevou-se signif'icativamente. A

f'ace à opç:ão de produç:ão adotada
valorizaç:ão da

Ccom tendências
"capital-intensivas'). o bom desempenho das vendas e o repasse de
uma parcela dos acréscimos produtivos. podem explicar o desempenho
dos salários que. apesar de estar abaixo da média global.
mostra-se muito superior à evoluç:ãodo emprego.

O sub-setor dinâmico apresenta excelentes indices de
variaç:ão média percentual. tanto na estimativa da sua·
produtividade quanto em suas ·vendas. O crescimento da sua
estimativa de K/L tem aspecto de capitalizaç:ão com incorporaç:ão de
progresso técnico. devido ao 6timo desempenho da produtividade. A

evoluç:ão do seu nivel de emprego f'oi a melhor dentre os
sub-setores analisados. Face à grandeza das oscilaç5es dessas
variáveis. o aumento dos salários f'oi até mesmo modesto Capesar
de. em termos absolutos. ter sido o melhor desempenho salarial do
periodo). o que nos deixa claro que os acr-éscimosde produtividade
n:ãof'oramrepassados integralmente à remuneraç:ão do trabalho.

Concluindo. deve-se registrar que as tendências
comportamentais apontadas dizem respeito às caracteristicas
dominantes de cada sub-setor. N:ãoesgota Ce nem pretende f'azê-Io)
o "rolI' dos f'atores que respondem pelas vari aç5es da massa
salarial na indústria em análise e durante o periodo enf'ocado.
Aponta apenas os principais.

Vejamos.
i nduest.r- i a.l .

a seguir. a evoluç:ão do salário médio

3. O Salário Médio Real.

Denominamos salário médio. em termos reais. ao resultado
da raz:ão "massa salarial real/n~ de empregados'. O salário médio

Cwr) também será apresentado a preços constantes de 1978.

Em termos de· associaç:ão com outras variáveis. cabe a
mesma express:ãoregistrada no item anterior. ou seja:

CV.3.1)
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A relação compor~amen~al en~re as variáveis independen~es
e o salári o médio real t:ambém será posi~i va. Poderá ocorrer
excessões compor~amen~ais no caso do emprego quando. dada uma
vari aç:ã:ono seu nivel, ocorrer uma aI~eraç:ã:ona composi ç:ã:oda
m:ã:o-de-obracon~ra~ada Cal~erando o valor da relaç:ã:om:ã:o-de-obra
especializada/m:ã:o-de-obra n:ã:oespecializada).

S:ã:o validas para ~. ~odas as demais considerações
e~e~uadas em re~erência à express:ã:oV.a.l, inclusive as rela~ivas
a Bs. Isso porquê. o ~ra~amen~o ~e6rico é o mesmo, ~an~o para a
massa salarial quan~o para o salário médio.

Devemos compreender que. em V.3.l, a variável-chave é a
produ~i vidade. ~ 16gico raciocinar que, 'ce~eris paribus', o

salário médio real somen~e ~erá viabilidade de elevaç:ã:o caso
~enham ocorrido incremen~os de produ~ividade, que possam ser
repassados ao mesmo. Isso, a longo prazo, em que K/L mosst.r a
~endência de ascens:ã:o.

Ainda a longo prazo, é .í, mpor~an~e pressupor
o osi~uações dis~in~as: Ca) wr ;;;Pd , há uma marrut.eriç ão das ~orças

o o
iniciais, en~re lucros e salários; Cb) wr > Pd, há uma con~raç:ã:o

o orela~iva na margem de lucro; Cc) wr < Pd, há uma con~raç:ã:o
reIa~iva na remuneraç:ã:o do ~rabal ho. Essas si~uações ~er:ã:oos
e~ei~os assinalados, se n:ã:ohouver repasses de cus~os adicionais
para preços ~inais. Em qualquer condiç:ã:o, porém, a relaç:ã:o
'lucro/salário': permanecerá inal~erada emCa), será reduzida em
Cb) e aumen~ará em Cc). Essas s:ã:oas ~endências na~urais de lucros
e salários. para as si~uações apon~adas.

Quan~o ao nivel de emprego, devemos ~azer um comen~ário
acêrca de, possiveis in~luências "arrt.Lc í cLd cass' sobre o salário
médio real. Tal ~a~o pode vir a ocorrer sempre que, a uma
al~eraç:ã:o de corresponder uma mudança na es~ru~ura de
m:ã:o-de-obra Cem ~ermos ae modi~icações na reIaç:ã:o ~orça de
Lr- abalho especi a.li zada/~or ça de ~rabalho n:ã:oespeci ali zada) . Por
exemplo, quando a economia en~ra em uma ~ase de crise. ocorre
demiss:ã:oproporcionalmen~e maior de m:ã:o-de-obra n:ã:oqualificada
Cque percebe salários rela~ivamen~e mais baixos), e isso ~ende a
reduzi r a massa salari aI ao mesmo ~empo em que eleva o salári o
médio. Ao con~rário, quando aden~ramos uma ~ase de prosperidade, é
normal ocorrer admiss:ã:o proporcionalmen~e maior de m:ã:o-de-obra
semi ou n:ã:oquali~icada Cjá ',quea quali~icada escasseia no mercado
de ~rabalho). o que ~ende a aumen~ar a massa salarial e reduzir o

II
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salário médio.
Vejamos qual foi o compor~amen~o do salário médio real da

indús~ria de ~ran~formação paulis~a. duran~e o periodo que vai de
1976 a~é 1986.

Tabela V.3.a
Taxa média anual de variação; do salário médio real.

na indús~ria de ~ransformação paulis~a. CEm y~.

Gêneros 1976/80 1980/86 1976/86

Conservador* 3.7 -0.8 1.46Sub-Se~or
- mino não me~álicos 2.3 -1.24 0.6
- mobiliário 0.48 -7.76 -3.6
- química 6.0 4.68 6.4
- prod. alimen~ares 6,86 ·0.9 3.4
Sub-Se~or C*) ·2.6 2.2 2,4Moderado
- mecânica 4.04 1.84 2.94
mat.,elo comun. 3.47 4.74 4.08

- prod. mat..plás~ 0,28 0.1 0.2
Sub-Se~or DinâmicoC*) 3.7 1.06 2.38
- me~alúrgica 2.41 -4.46 -1.02
- mat..de t.ranssp. 3.71 6.64 6.12
- papel e papelão 6.28 1.36 3.32
- ~ê~il 3.64 0.67 2.11

Média GlobalC*) 3.4 0.7 2.0
To~al C**) 3.7 2.3 ·3.0Agregado

Fon~e: Tabelas III.l.a e V.2.a
C*) Média ari~mé~ica simples dos dados dos gêneros.
C**) Média ponderada segundo me~odologia da Fiesp.

Comparando os resul~ados agregados da ~abela V.3.a com os
da ~abela V.1.a. consst.at.a-se uma i nversão de valores rela~ivos.
quando se passa de uma me~odologia Cmédia simples) para otrt.ra
Cmédia ponderada pela Fiesp). Pela média global. o salário médio
real é sempre inferior. à es~ima~iva da pr-odut.ívd dacíe , indicando
que houve um repasse apenas parcial dos acréscimos produ~ivos para
os salários reais. Já. pela média ponderada conforme me~odologia
da Fiesp. ocorre o con~rário. is~o é. o salário médio real é
sempre superior à es~ima"livada produ~ividade. indicando que houve
um repasse in~egral dos acréscimos produt.Ivos para os salários
reais.

Pelos mot.Ivos acima expos~os • uma análise ao nivel do
"lo~alagregado CFiesp) da indús~ria de ~ransformação paulis"la.não
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se harmoniza com outras análises, efetuadas aos niveis dos gêneros
industri ais.

Como
estatist.icos
pr6ximos da

partimos
tendem a
realidade)

do pressupost.o segundo o qual os dados
ser tanto mais transparent.es (e mais
quanto mais desagregados puderem ser

apresentados, continuaremos·dando preferência aos dados reunidos
ao nivel dos gêner os e, consequentemente, ut.I Iizaremos a médi a
global, em detrimento do 't.otal agregado'.

Aos niveis mais desagregados dos gêneros industriais, os
que apresentaram variaç5es salariais superiores às da est.imativa
da produtividade, foram: minerais não metálicos, quimica, produtos
aliment.ares, material elétrico e de comunicação, e mat.erial de
transporte. Todos os demais gêneros enfocados most.raram
variaç5es salariais inferiores às da estimativa da produtividade.

Fica bast.ante claro que, a maioria dos gêneros
industriais não repassaram· integralmente seus acréscimos de
produtividade aos salários. Os mais altos indices de variação da
estimativa de produtividade e ·os mais baixos desempenhos do
salário médio, encontram-se justamente nesses últimos gêneros.

De uma maneira geral, contudo, os dados da tabela V.3.a
mostram que, durante o periodo completo (1975/85), a indústria de
transformação do Est.ado·de São Paulo apresentou um salário médio
real tendencialmente ascendent.e. Esse aumento está em harmonia com
a pressuposição segundo a qual baixos indices do coeficiente de
mão-de-obra (crü) estariam associados a salários médios
crescentes.

Analisando o quadro V.i.i, chega-se·à conclusão de que os
sub-set.ores moderado e dinâmico· deveriam apresentar salários
médios reais superiores, em t.ermos de cresciment.o médio, ao do
sub-setor conservador. E é isso realmente que acontece. Há uma
divergência em termos de int.ensidade, entre eles (o desempenho do
salário médio do conservador deveria ser negativo, e do dinâmico
dever ia ser muit.o super ior- ao do moder ado) , no entant.o, isso
apenas prova que a produt.I vi"dade não é o único fator a
infl uenciá-Ios.

Na realidade, o peso da influência da produtividade muda
muito quando ·passamos de um gênero para outro. Prova disso é o
caso já mencionado de gêneros que elevaram seus indices de
estimativa de produtividade· - em vez de reduzi-los - ao passarem
do primeiro qui nquêni o (i975/80) para o segundo (1980/85) e nem
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por isso seus salários médios mostraram o mesmo comportamento.
Observe-se os gêneros 'metalúrgica' e 'material de transporte' na
tabela V.1.a ao ·passarem do primeiro quinquênio (dito de
prosperidade) para o segundo (de crise). elevaram suas respectivas
estimativas de produtividade. O salário médio real do gênero
material de transporte apresentou. realmente. um comportamento
anticlclico. aumentando sua taxa média de crescimento. o que
demonstra a força da variável produtividade junto ao salário desse
gênero industrial. Contudo. o mesmo n~o se deu com a metalúrgica.
onde houve um reduç~o acentuada da taxa média de variaç~o
salarial. o que demonstra a aç~o de variáveis mais fortes. em seu
conjunto, do que a produtividade tomada isoladamente.

Podemos. agora. avaliar cada uma das propostas te6ricas
relacionadas no ítem a. do capítulo l.

Na proposta a.1. parte-se das afirmativas smithianas
quanto- ao fato ·das variações dos salários de mercado serem
influenciadas pelas oscilações de uma cotaç~o mínima salarial e. a
longo prazo. tenderem ao nlvel de subsistência (sendo que esse
nlvel mostrar-se-ia ascendente).

Para a economia em seu conjunto. as autoridades
governamentais da área econômica estipulam um salári o m1nimo
oficial que, segundo essas mesmas autoridades, retrataria o custo
da 'cesta básica' do trabalhador.

Para a indústria de transformaç~o, poderíamos tomar a
taxa de salário (que remunera a m~o-de-obra n~o qualificada
empregada diretamente na produç~o industrial) como um
'sinalizador' do nível de subsistência.

De qualquer maneira, aceitando-se a opi ni~o, quer das
instituições governamentais . quer· das organizações de pesquisas
n~o pertencentes ao setor público. o "nível de subsistência'
continua sendo um termo bastante vago. Smith (3) afirma que esse
nlvel reflete uma cotaç~o dos· "satários ordinários da espécie de

trabatho mais inferior"; admite. ainda. que, nos periodos de
crises econÔmicas prolongadas, esses salários caem "aQ mais baixo

n1vet consistente com. a humanidade com:um."tornando-se insuficiente
para o trabalhador criar famllia. (.)Marx " por sua vez. afirma que
esse 'nível natural' deve ser determinado pelo valor de uma "certa

(3) SMITH,A. Uma investigaç~o ... p 46.
<.) MARX.K: Salário. P 61.
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massa. de ms ios de subs is t ênc i a." necessár i a par a que o t.rabal hador
possa mant.er-se e criar uma "certa. quota. de fi Lhoe:" dest.inados a
perpet.uar a classe prolet.ária. Pode-se perceber que o t.ermo "nivel
de subsist.ência' ng(o comport.a limit.es rígidos para cálculo. Por
exemplo. o salário minimo oficial, segundo i nst.it.uições de
pesquisas est.at.ist.icas ng(o governament.ais. represent.a menos da
met.ade do cust.o de subsi st.ência na regi g(o met.ropoli t.ana de São
Paulo; no ent.ant.o,em cert.os locais da regig(o nordest.ina do pais,
há professores do magist.ério público que percebem menos da met.ade
desse salário minimo oficial, e sobrevivem!!

Di ant.e do expost.o. deci di mos anal i sar as evol uções dos
dois níveis de cot.açg(ominima salarial: o salário minimo oficial e
a t.axa de salário indust.rial.

Em relaçg(o ao ·salário minimo oficial, observando sua
evoluçg(o durant.e o período em análise C1975/85) e para o local em
est.udo, deflacionando-o devidament.e CI.C.V. = jan/75 a fev/7g. e
I.N.P.C. = mar/7g a dez/85) e regist.rando-o a preços const.ant.es de
1978. t.eremos os seguint.es dados:

Quadro Demonst.rat.ivo V.3.1
Salário mínimo real. a preços const.ant.es de 1978.

no Est.ado de Sg(o Paulo.

Anos Salário ~ndice Variaçg(o C~")

1975 1.394.57 99.32
1976 1.369.31 .97.52 -1.81
1977 1.372.14 97.73 0.22
1978 1.404.07 100.0 2.32
1979 1.411.70 100.54 0.54

O.52C~Ü1980 1.430,19 101.86· 1,31
1981 1.447.70 103.11 1.23
1982 1.468.54 104,59 1.44
1983 1.338.83 95.35 -8.83
1984 1.232.29 87.76 -7.96

-2,OOC**)1985 1.282.86 91.37 4.11

Taxa média anual de variaçg(o . -0,74

Font.e dos Dados Originais: Decret.os-Lei. desde n~ 75045.
de 05.12.74. at.é n~ 91861. de 01.11.85.

C*) Taxa média anual de variaçg(o ent.re 1975 e 1980.
C**) Taxa média anual de variaçg(o ent.re 1980 e 1985.

Observando-se a t.abela V.3.a e o quadro demonst.rat.ivo
V.3.1. pode-se verificar que o salário médio real da indúst.ria
apresent.ou 'um desempenho sempre superior ao do minimo oficial.



102

Podemos. por~an~o. regis~rar as seguin~es conclus5es: Ca)
en~re 1976 e 1986. o salário minimo of'icial não represent.ou
devidamen~e o nivel de subsis~ência f amí 1i ar. poi s most.rou uma
~endência declinan~e; (b) o salário indus~rial não apresen~ou
variaç5es inf'eriores às do salário minimo of'Lc í a.l, mosst.rarido,
por t.arit.o, uma ~endência no sen~ido de dí est.anc.íar+sse dele; e (c)
t.udo indica que as osci 1aç5es do salári o minimo of'i ci al não
inf'luenciaram de maneira in~ensa as evoluç5es do salário
indust.rial. ao longo do periodo de ~empo em análise.

Esses resul~ados não causam surprêsa. uma vez que ZURR6N
óCIO (1986) chega. por caminho dis~in~o. a conclus5es similares.

Tomando-se as vari aç5es da t.axa de salári o i nduest.r-i al
como es~i mat.Ivas aproximadas das oscilaç5es do nivel de
susbsist.ência. . podemos u~i1i zar os indices de 'salários e
ordenados reais
quadro on- 1 do

por cat.egorias prof'issionais', regist.rados
est.udo de ZURR6N óCIO (1986) (!5), observando

no
o

comport.amerrt.odo indice salari al rela~i vo aos •operári os não
qual i f'icados '" Regist.rando esses indices • colocando 1978 como
ano-base e calculando suas variaç5es. ~eremos:

Quadro Demons~ra~ivo V.3.2
índices de salários reais dos operários não

qualif'icados na indús~ria de ~ransf'ormação.

Anos lndices lndices Variação
Originais 1978 = 1.00 C%)

1976 1.14 0.83
1976 1.21 0.88 6.02
1977 1.13 0.82 - 6.82
1978 1.37 1.00 21.96
1979 1.446 1.06 6.0 4.86(**)1980 1~406 1.03 - 1.9
1981 1.686 1.23 19.42
1982 1.676 1.22 - 0.81
1983 1.63 1.12 - 8.2
1984(*) 1.29 0.94 -16.07 -1,42(***)

Taxa média anual de vari ação (Y.,) 2.06
Font.edos Dados Originais: ZURR6N óCIO (1986).
C*) 1~ semes~re
C**) Taxa média anual de variação. en~re 1976 e 1980.
C***) Taxa média anual de variação. ent.re1980 e 1984.

(!5) ZURR6N óCIO, D. Remuneração do ... P 208.
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Obser vando-se a t.abela V. 3. a e o quadr o demonst.r at.ivo
V.3.2, podemos verificar que o comport.ament.o do salário médio
indust.riaI foi idênt.ico ao da t.axa de sal ár io indust.ri a.L , no
per iodo 1976/86.

Pode-se dizer, port.ant.o, que:' (a) ent.re 1976 e 1986, as
oscilaç5es da t.axa de salário indust.rial represent.aram, melhor que
as do salário mi ni mo oficial " as evoluç5es do nivel de
subsist.ência familiar; most.rando uma t.endência ascendent.e a longo
pr azo. ,e (b) o sal ár io médi o i ndust.rial apr esent.ou uma var iação
médi a anual igual à da t.axa de sal ár io, denot.ando t.endênci as
semelhant.es de evolução.

Fi cando, dessa manei ra, com as osci 1aç5es da t.axa de
sal ár io indust.riaI par a repr esent.ar as evol uç5es do •ni vel de
subsist.ência', devemos concluir, quant.o à propost.a a.l, que: (1)

as variaç5es dos salários i ndust.riai s foram, realment.e,
i nf 1uenci adas pel as osci 1aç5es de uma cot.ação mi ni ma sal ar ial
(paga aos operários não qualificados). (2) o nivel de subsist.ência
apr esent.ou. como Smi t.h infor mar a. uma t.endênci a ascendent.e, a
longo prazo. mas, (3) a t.endência dos salários 'de mercado'
indust.riai s não foi no sent.ido de aproxi mar em-se do ni vel de
subsist.ência e, sim, de most.rarem-se t.ão ascendent.es quant.o ele.

Em relação à propost.a a.2 (pode-se 'analisar os dados
globais da t.abela III.l.a e da V.3.a), a demanda por mão-de-obra
exerce uma cert.a infl uênci a sobre o sal ár io médi o indust.ria.l•
porém. não parece ser a variável dominant.e na explicação de suas
osci 1aç5es. Par a se t.er uma idéi amai s cl ar a, bast.a di zer que a
massa salarial parece receber uma influência mais int.ensa do nivel
de emprego (ambos crescem no primeiro quinquênio e ambos caem no
segundo) do que a sofrida pelo salário médio. No ent.ant.o, nem em
um caso. nem no out.ro, o emprego surge como variável única (ou
domi nant.e) .

A propost.a a.3, por envolver comport.àment.os ciclicos,
deve ser dividida em duas part.es: 1~) Nos anos de prosperidade, há
um aument.o da ofert.a de bens de consumo'assalariado Cprovis5es)
que t.ende a causar uma bai xa nos preços desses bens e uma
elevação da demanda de mão-de-obra assalariada que t.ende a
elevar o 'preço do t.rabalho'ô e 2~) nos anos caract.erizados por
recess5es acent.uadas, ocorre exat.ament.e o cont.rár i o. Isso
si gni f icar ia o mesmo que di zer ~ na expansão, os sal ár i os reai s
crescem, e, na crise, eles diminuem.
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A tabela V.3.a nos mostra que esse raciocinio é válido
para o salário médio industrial. No quinquênio • da prosperidade'
(1976/90). ele cresce mais do que no "das crises' (1990/96).

A proposta b.1 n~o pode ser endossada pelos dados
empiricos. Em primeiro Iúgar. f"icou demonstr ado que os salários
industriais (nem a massa salarial. nem o salário médio) n~o
apresentam. sempre, uma tendência ao nivel de subsistência. Em
segundo lugar. durante todo o periodo em estudo. tanto a massa
salarial quanto o salário médio. n~o apresentaram desempenhos
inf"eriores. nem ao do minimo of"icial. nem ao da taxa de salário. e
isso n~o denota uma aproximaç~o do nivel de subsistência.

Em resposta à· proposta b.2. .no quinquênio "da
prosperidade • a receita cresceu mais que o salári o médio e no
quinquênio 'das crises' a situaç~o inverteu-se. N~o se pode dizer,
portanto. nem que os salários médios industriais sejam rigidos
para· cima. nas f"ases de prosperidade. nem que sejam muito
f"lexiveis para baixo. nas f"asesde crise.

Essas caracteristicas do salário médio s~o perf"eitamente
explicadas pela a.lteraç ão da composiç~o da m~o-de-obr a ut.I I izada
na pr-odução industrial. Nas f"ases de prosperidade. o aumento
proporcionalmente maior da demanda de m~o-de-obra. em relaç~o à

of"erta desse f"ator.·impulsiona os niveis salariais para cima. Nas
f"ases de crise. a demiss~o proporcionalmente maior de m~o-de-obra
n~o qualif"icada (que percebe remunerações mais baixas). em relaç~o
aos trabalhadores qualif"icados. f"az com que a média salarial n~o
caia tanto quanto seria de se esperar caso n~o houvesse nenhuma
mudança na estrutura·da f"orçade trabalho empregada.

A proposta c.1 pode ser amplamente comprovada. Entre 1976
e 1996 (longo prazo). houve um aumento da estimativa da reIaç~o
K/L (capital/trabalho). uma elevaç~o da estimativa da
produtividade e. consequentemente. um crescimento do salário médio
real. Esse enunciado •. portanto. é válido. tanto para a massa
salarial quanto para o salário médio, da indústria de
transf"ormaç~o paulista.

Em relaç~o à proposta c.2. n~o se registrou aquela
ocorrência de longo prazo, ao nível dos sub-setores. O único
sub-setor que liberou ~o-de-obra. no periodo analisado. f"oi o
moder acío ; porém. os gêneros industriais que o compõem n~o podem
ser julgados como •decadentes •.' Logo. devem existir outros
f"atores. que n~o o salário real industrial. para explicar maiores
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1i ber ações. ou absor ções • de mão-de-obr a por par t..edos gêner os
enf'ocados.

A propost..a d.l pode ser conf'irmada nos seguint..es t..ermos:
a incorporação de progresso t..écnico eleva o indice da
produt..ividade. e o acréscimo de produt..ividade pode aument..ar o
salário médio real.

Cabe observar. porém, que o salário médio não necessit..a,
obrigat..oriament..e. dos acréscimos da produt..ividade para elevar-se.
Prova disso é que, no periodo analisado. o sub-set..or conservador
apresent..ou um desempenho negat..ivo da est..imat..iva de sua
produt..ividade e uma evolução posit..iva de seu salário médio real.
Ent..re 1976 e 1986. por t.arrtc , as vendas reais apresent..aram um
desempenho inf'erior ao do emprego, o qual não cresceu t..ant..oquant..o
a massa salarial real. t..udorelat..ivo ao sub-set..or conservador.

Dessa manei ra , podemos reponder d. 1 af'irmando que: a
incor por ação de inovaç5es t..ecn01ógicas el evou a est..ima t..iva da
produt..ividade e o salário médio real,
acont..eceu.

porém o inverso não

Em relação à propost..a d.2. os dados relat..ivos ao salário
médio real most..raram que seu cresciment..o f'oi maior nos anos em que
a economia est..ava relat..ivament..ebem e menor ao longo dos anos de
recessão. Pode-se dizer. port..ant..o.que o salário médio real
indust..rial é maior durant..e os anos de prosperidade do que durant..e
os de crise.

Quant..o aos preços -das mercadorias oligópolizadas.
cont..udo, há que se levar em cont.a a observação ef'et.uada no it.em
ant.erior. quando f'oi cit.ado o exemplo da indúst.ria aut..omo-
bilist.ica. BRESSER & NAKANO (1984)!6) apont..am para o f'at..ode que
"os setores ol i80pol izados da econom.ia bras ileira têm. apresentado

uma aceleração na inflação exatamente no periodo em. que a demanda

sofreu uma retração mais acentuada". De conf'ormidade com esses
aut..ores. "na maioria dos setores industriais são os 8randes

oli80p6lios que predom.inam. e adm.inistram. os seus preços no mercado

idependentemente das condiçBes de oferta e demanda".

Do expost..o. deduz-se que f'at..6resde ordem est..rut.ural e
inst..it..ucional,devem ser considerados na explicação das oscilaçBes
dos preços em oligopólio. Evident.ement..e, não é objet..ivo do

(~ BRESSER PEREIRA.L.c. & NAKANO.Y. Inf'lação e ... pp 146-147.



106

presen~e es~udo en~rar em pormenores a esse respei~o. No en~an~o.
o ~rabalho dos au~ores ci~ados deixa claro que os preços
oligopolizados ·não se compor~am com a rigidez previs~a por
Kalecki. ao menos na economia brass.í Led-ra e no periodo analisado.

Passemos. agora. às considerações adicionais• de nosso
es~udo.
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VI. CONSIDERAÇõES AOICIONAIS.

Apresen~aremos, nesse capi~ulo, as principais conclus5es
anali~icas elaboradas, a par~ir dos resul~ados empiricos ob~idos,
e baseadas nos enunciados ~e6ricos abordados no capi~ulo segundo.

Essas consideraç~es ser~o ordenadas da seguin~e maneira:
(1) as rela~ivas ao processo de geraç~o de emprego e absorç~o da
~o-de-obra 'disponivel no mercado de Lraba.lho; (2) as que se
referem à es~i ma~iva do processo de capit.alizaç~o acíot.aclopela
indús~ria em es~udo; (3) as relacionadas ao compor~amen~o da
es~ima~iva da produ~ividade face ao processo de capi~alizaç~o; (4)
as que dizem respei~o à remuneraç~o do ~rabalho e (6) as
conclus~es finais.

1. O Emprego Indus~rial.

No capi~ulo ~erceiro, ~ivemos opor~unidade de cons~a~ar
que a indús~ria de ~ransformaç~o paulis~a n~o mos~rou uma
capacidade elevada de geraç~o de emprego, em ~ermos médios. ao
longo do periodo analisado.

Isso n~o significa que .essa indús~ria sempre ~enha se
oompcr-Lado dessa maneira. TAVARES 8. SOUZA (1991) !~) apoiados em
dados pesquisados pela FIBGE, mos~raram que o emprego indus~rial
paulis~a havia crescido a uma t.axa anual de 9,9% en~re 1970 e
1974, "no periodo do arande cboom.' econôm.ico do inicio da década

de 70". Os mesmos aut.or-ees, t.odavia, reconhecem que, devido à

desaceleraç~o econômica, ap6s o periodo ci~ado esse n.1vel
apresen~ou uma reduç~o acen~uada. Por exemplo, em relaç~o à área
me~ropoli~ana de ~o Paulo, o emprego, que havia crescido a uma
~axa anual de 9,2% en~re 1971 e 1974, "se redueiu substancia~m.ente

a 2,6% ao ano" en~re 1974 e 1979.
Para o periodo que in~eressa mais de per~o ao presen~e

es~udo, 1976/96, a ·indús~ria em pau~a mos~rou uma grande
debilidade em seu rit.mode absorç~o de ~o-de-obra. Prova disso é
o fa~o de, mesmo os seus g~neros que apresen~aram result.adosmais
posi~ivos (quimica e produ~os àlimen~ares), mos~rarem uma evoluç~o
do emprego bem inferior ao crescimen~o médio anual da populaç~o

TAVARES,M.C. 8.SOUZA,P.R. Emprego e ... pp 04-06.
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economicamen~e a~iva C4.0~~a en~re 1970 e 1980. con~orme dados da
FGV e da FIBGE).

Esse result.acío , con~udo. não· é de se es~ranhar. poi s
nesse periodo. con~orme demons~raç5es de LANZANA C1986)!2)o se~or
produ~ivo que mais absorveu mão-de-obra ~oi o ~erciário
secundário.

Observando os dados da ~abela III.1.a. e assumindo o

e não o

nível de emprego CE) como proxy da demanda de t-rabalho (l)w).

pode-se con~irmar o enunciado ~e6rico smi~hiano segundo o qual Dw

aumen~a na prosperidade e diminui na recessão. O emprego indus-
~rial. realmen~e, compor~ou-se da maneira ciclica esperada.

Tal consideração, porém, não nos diz nada acérca da
evolução do 'grau de exploração do ~rabalho' (lucro ~o~al/salário
~o~al) na indús~ria. A esse respei~o, Marx nos diz que esse grau
apresen~a uma ~endéncia ascenden~e duran~e ~odo o ciclo e kalecki
assegura que o mesmo diminui na expansão e aumen~a na crise.

Caso admi~íssimos, provisoriamen~e, a hip6~ese de que as
evoluç5es do lucro ~o~al ~enderiam a acompanhar de per~o as
oscilaç5es da renda (recei~a ~o~al), poderiamos ~er um valor
aproximado·do grau de exploração·do ~rabalho. a~ravés da relação
'receit-at-ot-aldas vendas/salário t-ot-al'.

Nesse caso, e apenas nesse caso, observando os resul~ados
globais das t-abelas 1 e V.2.a, poderiamos dizer que o valor da

,prosperidade') en~re
1976/80
1980/86

(quinquênio
Cquinquênio

daci~ada relação diminuiu ent-re
e aumen~ou das

'crises'). Os dados empiricos, dessa maneira, conf'irmam o

enunciado k-aIeckiano.
~ impor~an~e assinalar, mais uma vez, a divergência en~re

as médias caiculadas ao nivel de t-oda a indús~ria em análise.
Ut-ilizandoa média agregada da ~abela ~ e a mêdia global da ~abela
V.2.a, chega-se ao resul~ado acima cit-ado,que se harmoniza com os
dizeres de Kalecki. No ent-an~o,se u~ilizássemos a màdia agregada
da· ~abela V.2.a, em subst-i~uição à média global, encon~rariamos
apenas ~endências declinant-es~an~o para um quinquênio quant-opara
o ou~ro. O result-adoseria, port-an~o.uma redução cont-inuado grau
de exploração do t-rabalho: Isso poderia ~er dois signi~icados

(2) LANZANA,A.E.T. Dif'erenciais de salàrios na economia
brasileira: uma análise do período 1960-83. São Paulo.
FEA/USP, 1986. (Tese de Dou~orado) p 20.
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dis~in~os: (a) os salários ~o~ais cresceram mais rapidamen~e que
os I ucros t.ot.a.í s• ao longo de t.oclo o perí odo; ou (b) os I ucros
~o~ais cresceram mais rapd damerrt.e que as vendas t.ot.a.í s , o que
invalida a hip6~ese assumida, ao mesmo ~empo em que pode
apresen~ar uma ~endência con~inuamen~e crescen~e da margem de
exploração do ~rabalho (confirmando os dizeres de Marx).

Eviden~emen~e, os dados disponiveis não au~orizam nenhuma
conclusão defini~iva a esse respei~o. No en~an~o, observando o
compor~amen~o da es~ima~iva· da relação K/L (~abela IV.a.a).
percebe-se ni~idamen~e que o volume médio de capi~al disponível
para cada ~rabalhador é menor no quinquênio 1976/80 que no
1980/86. A nosso ver. o compor~amen~o da es~ima~iva de K/L
confirma o enunciado de Kalecki.

a. O Processo de Capi~alização Indus~rial.

Podemos definir .dois ~ipos principais de capit.a lização:
(a) o "Lr aba.lho-d nt.erisã vo", que u~iliza um volume rela~ivamen~e
crescen~e do fa~or t.raba.lho; e (b) o 'capi~al-in~ensivo', que
u~iliza um volume rela~ivamen~e crescen~e do fa~or capi~al. Assim,
diremos que o processo de capi~alização de de~erminado gênero
indus~rial apresen~a carac~eris~icas do ~ipo ~rabalho-in~ensivo,
quando a es~ima~iva da relação K/L ~iver uma ~endência declinan~e;
con~rariamen~e. será do ~ipo capi~al-in~ensivo.

Ari~es de apresen~armos qualquer conclusão. devemos
regis~rar uma observação: como es~amos u~ilizando variações de En
(energia elé~rica consumida na produção) em subs~i~uição às
variaç5es de· K (capit.a.linsst.a lado), e assumimos o enunciado
keynesiano segundo o qual, a longo prazo. as oscilaç5es de r.
(produ~o ~o~al) acompanham as evoluções de K. devemos verificar se
o compor~amen~o de Y/L (produ~ividade média do ~rabalho) é
compa~ivel ao de K/L (volume médio de capi~al disponivel para cada
~rabalhador). an~es de acei~armos a hip6~ese'de que En~_1.~/E~_1.~
;:K~_l,~/L~_l,~

Dada a observação regis~rada. podemos analisar os dados
cons~an~es das ~abelas Iv.a.a e V.l.a. verificando que, ao nível
global da indús~ria paulis~a, o cr-eesc í merrt.o de En/E foi apoiado
pela elevação da es~ima~iva de Y/L. Dessa maneira, pode-se dizer
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que. entre 1976 e 1986. houve
processo de capi talização foi
intensi vo'.

A elevação de K/L. trazendo por efeito uma maior
valorização da mão-de-obra empregada. pode significar uma
explicação, ainda que parcial, de porquê a taxa de salário
industrial cresceu mais do que" o salário m1nimo oficial ao longo

um aumento na
dom! nantemente

relação K/L e o
do tipo •capi tal

do periodo de tempo consi derado. Além disso. essa valor ização
relativa da mão-de-obra industrial pode ser tomada como uma
confirmação do enunciado te6rico smithiano segundo o qual, a longo
prazo, o aumento de K provocaria uma tendência ascendente no
salário de subsistência.

Realmente, os dados do quadro demonstrati vo V.3.2 nos
dizem que o salário de subsistência (representado pelo salário dos
operários não qualificados) apresentou uma tendência ascendente.

De maneira análoga, a elevação da estimativa de K - e o
aumento da estimativa de K/L não aproximaram o salário
industrial do nivel de subsistência como raciocinava Marx.

A massa salarial evoluiu acima da oscilação do salário de
subsistência, entre 1976 e 1986, e o salário médio cresceu
paralelamente a ele.

Marx acertou ao dizer que o capital cresceria mais
rapidamente que o emprego. Porém, a tendência dos salários
industriais foi no sentido de elevarem-se, não de "afundarem.-se".

Os dados disponiveis levam-nos, ainda. a concordar com o
autor de c O Capi tal' no senti do de que. quanto maior a força
produtiva e a produtividade do trabalho. tanto menor será a
quantidade de trabalho aplicado numa dada mercadoria e, consequen-
temente. tanto "maior o salário" em termos relativos (e menor a taxa
de lucro). Isso significa. em terminologia mais atual. que. dado
um aumento de K/L e de Y/L, poderia acontecer simultaneamente uma
redução da taxa de lucro (lucro total/capital total dispon1vel) e
uma ampliação da margem de" exploração do trabalho (lucro
total/capital adiantado sob a forma de salário).

Voltando a admi tir a hip6tese de que as evol uções do
lucro"total acompanhariam as oscilações da renda. a longo prazo,
poderiamos observar o comportamento das vendas, do consumo de
energia" elétrica na produção e da massa salarial (em termos
reais). concluindo que"; ao nivel global da indústria paulista.
entre 1976 e 1986. houve um aumento tanto em K/L quanto em Y/L.



111

uma queda da ~axa de lucro e uma elevação do grau de exploração do
~rabalho. Esses resul~ados confirmam o racioc.1nio marxis~a ac í ma
ci~ado.

De uma maneira geral, como pudemos verificar, os
principais enunciados ~.e6ricosdos clássicos, apesar de ~erem sido
desenvolvidos sob as hip6~eses da concorrência perfei~a e do
laissez faire, con~inuam ~endo validade para o capi~alismo a~ual.
no que concerne às variações do capi~al, do emprego, da
produ~ividade e do salário.

Quan~o a Keynes e Kalecki,' con~inua válido o pressupos~o
de ambos no sen~ido de que, a longo prazo, o crescimento de K/L
levaria a uma elevação de Y/L e, consequentemente, a um aumento do
salário real.

3. A Produtividade do Trabalho, na Indús~ria.

o avanço do
inovações tecnol6gicas,
de trabalho.

Os, acréscimos

processo de capitalização, incorporando
eleva o indice de produtividade da força

da produ~ividade, quando não são
in~egralmen~e incorporados ao lucro, possibilitam o crescimento do
salário real.

Já observamos que houve uma elevação bastante significa-
tiva da estimativa da relação K/L, entre 1976 e 1986. e plenamente
jus~ificável, por-t.arrt.c , o desempenho positivo da estima~iva da
produtividade média do trabalho indus~rial.

Analisando a tabela V.1.a, dois resul~ados sobressaem-se
aos demais: (a) o sub-setor conservador apresentou uma es~ima~iva
de produtividade média declinarrt.e ; e (b) o sub-se~or di nâmico
mostrou um bom crescimento em sua estimativa da pr-odut.Lvf dacle ,

inclusive ao longo do quinquênio das ·crises'.
o sub-setor 'conservador • compos~o por gêneros

tradicionais da indústria de transformação (com excessão do gênero
qu1mica. normalmente considerado moderno). sofreu com maior rigor
os efei~os nega~ivos da desaceleração acen~uada de 1980/86. Além
disso, houve uma re~enção' de mão-de-obra maior que no sub-se~or
dinâmico. em relação ao desempenho das vendas.

O sub-setor dinâmico • compos~o por gêneros induat.r- iais
modernos (com excessão do gênero tê~il. normalmente considerado
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t.radicional), deve Ler enconLrado uma alLernat.iva de vendas
CprovavelmenLe em mercados ext.ernos) e so~reu menos o impacLo do
<quinquênio das crises'. Houve uma reLenç~o relaLivamenLe menor de
m~o-de-obra, ~ace ao excelent.edesempenho das vendas.

Como suporLe à i déia de que os gêneros dinâmicos podem
Ler encont.rado novas alLernaLivas de venda nos mercados exLernos,
podemos mosLrar alguns dados publicados originalmenLe pela CACEX,
pela FGV e pela FIBGE,
(1986) .(3) T' d .dal.S a os nos

e devidament.e reunidos por LANZANA
in~ormam que, enLre 1976 e 1983, as

exporLaçeses brasileiras aument.aram sua par-Lí c í paç ão no PIB a uma
média de 8.0% ao ano. De 1976 para 1983, os produt.os
indust.rializados elevaram sua part.icipaç~o no LoLal das
exporLaçeses, de 32% para '60%. De 1960 para 1980, os gêneros
indust.riais modermos ampliaram súa part.icipaç~o no valor global da
t.rans~ormaç~o indusLrial de 43% para 60%.

Esses dados nos d~o uma i'déia basLanLe clara de que, os
gêneros dinâmicos da indúsLria de Lrans~ormaç~o paulist.a, devem
t.eraproveit.ado muiLo bem essa abert.ura da economia brasileira ao
comércio ext.erior.

Volt.ando , agora , ao enunciado de Marx segundo o qual,
quant.o maior a produLividade menor a quanLidade de Lrabalho
aplicado numa dada mercadoria, seria lógico esperar algum t.ipo de
associaç~o enLre Y/L e cni Isso porquê o cni Ccoe~i cienLe de
m~o-de-obra) deve medir a quanLidade média de Lrabalho por unidade
de mercadoria produzida.

Observando as Labelas III.2.a e V.1.a, noLa-se que ao
nivel global da indúsLria paulisLa enLre 1976 e 1986, o

comporLamenLo do nivel de emprego ~oi semelhanLe ao do volume
o oLoLal de horas pagas. Isso signi~ica que, dado E ~ Hp Lem-se

-1Vrt.-1,t./HPt.-l•.t.~ C Ei,-l,'L/Vrt.-l,t.), • onde VrL-l •t.é est.imat.iva

de YL-l ,t. e, t.ant.oHPL_l,L quant.o EL-1,L s~o esLimaLivas de

Assim, o comporLamenLo das variáveis envolvidas con~irma

esse raciocinio de Marx.

(3) LANZANA,A.E.T. Di~erenciais de ... pp 22-26.
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4. Os Salários IndusLr-iais.

Observamos as variaçBes de dois Lipos de salários: LoLal
CWr) e médio Cwr). ambos em Lermos reais. Deve ficar claro que não
nos referimos à quesLão da deLerminação dos salários, mas Lão
somenLe às suas variações.

Não disLi ngui mos as caLegorias dos Lrabalhadores
indusLriais e por-Larrt.o , não fizemos disLinção enLre os de baixa

remuner ação (que per cebem •sal ári os ') e os de alLa (que per cebem
·ordenados'). Não obsLanLe, Lemos plena consciência das limiLações
apresenLadas pelos resultados obLidos.

Sabemos, com ZURR6N OCIO (1986) ~4) que a evol ução médi a
real dos ordenados (execuLivos de chefia, de gerência e de
direção) foi bem superior à dos salários (operários. Lrabalhadores
de escr i L6r i o e Lécni cos) ent.re o 2~ semesLr e de 1961 e o 1~
semesLre de 1984. Logo, a elevação do salário médio real Cwr) de
um deLer minado gêner o i ndusLr ia.l , pode signi fi car uma aILa mai s
que proporcional dos ordenados em relação aos salários. De uma
maneira geral. pode-se dizer que: na expansão, os ordenados
crescem mais rapidamenLe que os salários e. na crise. os primeiros
caem mais lenLamenLe que os·úILimos.

Ao falarmos em massa salarial. esLaremos medindo a soma
dos salários com os ordenados. Da mesma forma, ao nos referirmos
ao sal ári o médi o, esLaremos fal ando sobre o valor da reI ação

o'(salário + ordenados)/n- LoLal do pessoal empregado'. Mais ainda.
est.aremos informando acêrca das variações desses valores, e não
sobre suas respecLivas magniLudes.

F'eiLos esses esclarecimenLos. podemos resumir os
result.ados das análises dos salários nos seguinLes iLens:

1~) EnLre 1976 e 1986, t.arit.o a massa salarial quanLo o
sal ári o médi o e á. Laxa de sal ári o apresenLaram var iações médi as
posiLivas. enquanLo o salário minimo oficial mosLrou uma variação
média negaLi va. Não servem. por-t.arrt.o , para o presenLe esLudo.
nenhum enunciado Le6rico que apresenLe o salário de mercado
Lendendo sisLemaLicamenLe ao nível de subsisLência.

2~) Os salários cresceram mais rapidamenLe que o nível do
emprego. Isso mosLra que a influência do emprego. sobre o salário
indusLrial, é limiLada pela ação de ouLras variáveis.

(4) ZURR6N OCI O.D. Remuneração do ... P 214.
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3~) Os salários indust.riais t.iveram.· na prosperidade.
variaç5es superiores às·que apresent.aram na recessão. con~irmando
um comport.ament.o clclico da remuneração do t.rabalho.

4~) A receit.a indust.rial apresent.ou uma evolução maior
que a dos salários. 'Cet.eris paribus·. o Iucro t.ambém pode t.er
most.rado um desempenho superior ao da remuneração do t.rabalho.
Essa suposição poderia ser re~orçada com o ~at.o de os acréscimos
de produt.ividade não haverem sido repassados int.egralment.e aos
salários.

6~) No quinquêni o da 'prospr eridade • a massa sal ariaI
cresceu t.ant.oquant.o as vendas. porém o salário médio não aument.ou
t.arit.o quant.o elas. No quinquêni o das crises a massa sal arial
diminuiu mais que as vendas. e essas últ.imas. por sua vez. cairam
mais que o salário médió. Essa 'rigidez' por part.e do salário
médio pode ser devidament.e explicada. Dúrant.e os anos pr6speros o
emprego cresceu rapidament.e. o que deve t.er causado uma admissão
mais que proporcional de mão-de-obra semi ou não quali~icada,
reduzindo o valor da relação Le/Lf'le (~orça de t.rabalho
especi a.l izada/~or ça de t.rabal ho não especi aIizada) e Iimit.ando o
cresciment.o do salário médio. Durant.e os anos recessivos ocorreu o
corrt.r ár-Lo , devido à queda acent.uada do emprego. A respei t.o da
t.'l' ~ át.' d '1 ' U t. o B h (1973).<5)u ~ ~zaçao pr ~ca esse rac~oc n~o. ver ~a a ~ ac a

6~) No perlodo 1976/86 a massa salarial e o salário médio
apresent.aram um cresci ment.o anual. ao nlvel de t.oda a indúst.ria
en~ocada. Segundo Keynes. essa alt.a dos salários t.eria por e~eit.o
liberar mão-de-obra nas indúst.rias decadent.es. canalizando-a para
as indúst.rias em expansão. Para t.est.aresse enunciado. t.emos que
de~inir o que é uin gênero decadent.e e o que é um em expansão.
Podemos ut.ilizar duas 6t.icas, nessa de~inição: a das vendas e a do
valor da t.rans~ormação indust.rial.

Sob a 6t.ica das vendas, gêneros decadent.es seriam aqueles
que apresent.assem os piores desempenhos e gêneros em expansão os
que most.rassem os melhores result.ados. quant.o à evolução do valor
de suas vendas reais. ao longo de um det.erminado perlodo de t.empo.
Assim. t.emos que, minerais não met.álicos. produt.os aliment.ares e
qulmica. poderiam receber a t.erminologia keynesiana de 'indúst.rias
decadent.es·; ao mesmo t.empo.·os gêneros met.alúrgica, mat.erial de

(5) MATA. M.:&: BACHA. E.L. Emprego e ... pp 324-326.
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transporte e têxtil, poderiam ser tratados como 'indústrias em
expans~o'. Nas i ndústri as "decadentes'. o gênero minerais n~o
metálicos realmente liberou m~o~de-obra. porém. tanto o de
produtos alimentares quanto o de quimica apresentaram as mais
elevadas taxas de crescimento de emprego de toda a indústria de
trans~ormaç~o paulista. Logo. apesar das indústrias "em expans~o'
terem seus respectfvos niveis de emprego ampli ados •
con~irmar essa a~irmativa te6rica de Keynes com

n~o podemos
os dados

disponíveis.
Sob a ótica do valor da trans~ormaç~o industrial. gêneros

decadentes seriam aqueles que tivessem suas participaç5es mais
reduzidas e ·gêneros em expans~o os que mais ampliassem suas
participaç5es. no valor global da trans~ormaç~o ao nível de toda a
indústria. Nesse sentido. de 1970 para 1980, c orrf or-me dados da
FIBGE, os gêneros que tiveram suas respectivas participaç5es mais
reduzidas ~oram: têxtil (de 9.7% para 6,7%) e produtos alimentares
(de 13,3% para 10,6%); ao mesmo tempo, os que mais ampliaram seus
desempenhos ~oram: mecânica (de 7,2% para 10.6%) e química (de
10,4% para 16.3%).
elevou-se. tanto

Nas indústrias "decadentes',
no gênero têxtil quanto

o nível de emprego
no de produtos

alimentares. Nas indústrias "em expans~o·. o nível do emprego caiu
no gênero mecânica e aumentou no de química. Mais uma vez.
portanto. os dados disponíveis n~o permitem endossar o ci tado
raciocínio keynesiano.

Observe-se que, ao passarmos da 6tica das vendas para a
do ·VTI. um gênero que se mostrara altamente dinâmico. em termos de
realizaç5es de vendas. demonstrou pertencer à categoria dos mais
antigos (têxtil) e outro. que se . mostrara praticamente
estacionário. também em termos de vendas realizadas. demonstrou
pertencer à categoria dos modernos (química).

A~inal. o que poderia nos orientar com mais propriedade
acêrca das caracteristicas expansionistas desses dois gêneros?
Keynes nos diria que deveríamos analisar as evoluç5es de K/L e de
Y/L. Kalecki nos indicaria uma análise sobre o processo de
a ncorporaç ão de "progresso técnico' ao setor produtivo, o que.
obviamente. também in~luenciaria Y/L.

Entre 1976 e 1986. o gênero têxtil mostrou um crescimento
da relaç~o En/E (proxy de K/L) maior que o gênero química, além de
apresentar uma ·elevada evoluç ão da estimat.I va da produtividade. o
que denota uma aceitável estimaç~o de K/L por parte dessa sua

.'
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·proxy'. O gênero quimica, ao con~rário, mos~rou um desempenho de
En/E inf'erior ao do ~ê~i I, aIém de apresen~ar uma evoluç ão

nega~iva em sua es~ima~iva de produ~ividade, o que signif'ica uma
superes~imação de K/L por par~e de sua <proxy'. Tudo indica que o
gênero ~êx~iI inves~iu na modernização do seu parque produ~ivo
Cincorporando progresso ~écnico), duran~e o periodo em es~udo, ao
passo que o gênero quimica não realizou inversões mui~o
signif'ica~ivasnesse sen~ido. Deparamo-nos, dessa maneira, com uma
<modernização' de um gênero ~radicional e com uma
'semi-es~agnação' de um gênero moderno.

7~) Kalecki pensa que num sis~ema pr'odu~ivo em que os
preços sejam f'ixados pelo <grau de monopólio', e os cus~os
marginais mos~rem-se cons~an~es, um atrmerrt.o dos salári os reais
poderia elevar os niveis globais da produção e do emprego. No caso
da indús~ria de ~ransf'ormação brasileira acei~a-se, ~an~o a
de~erminação do preço f'inal pelo acréscimo de um <mark-up' sobre
os cus~os dire~os de produção quarrt.o a exis~ência de uma cer~a
horizon~alidade na curva do cus~o marginal. No en~an~o, en~re 1975

e 1985, verif'icou-se uma elevação dos salário reais Ct.ot.a l e
médio) e uma al~a do nivel global das vendas Cproxy da produção),
mas não houve nenhum crescimen~o signif'ica~ivodo nivel global do
emprego, na indús~ria paulis~a. A explicação pode ser dada pela
elevação da es~ima~iva do volume médio de capi~al disponivel para
cada '~rabalhador CK/L). Houve uma redução na quan~idade de
~rabalho con~ida em cada unidade do produ~o f'inal,conf'irmadapelo
baixo indice de evolução do cni Ccoef'icien~e de mão-de-obra), o
que se, por um lado, valorizou a mão-de-obra empregada Celevando
os salários), por out.r- o, não permi~iu que o nivel de emprego
crescesse ~an~o quan~o o das vendas.

Esse enunciado kaleckiano, por~an~o, pode ser acei~o para
análises de cur~o prazo, quando o capi~al disponivel é cons~an~e e
não ocorre progresso ~écnico: Todavia, mesmo sendo acei~a a cur~o
prazo, essa medida não resolveria o problema do desemprego a um
prazo mais longo, como acabamos de corest.at.ar-; ao menos'·na
indús~ria de t.r arissf or-maç ão , que c onsst.I ~ui, por assim dizer, o
núcleo do sis~ema capi~alis~a de produção.

8~) No periodo analisado, a es~ima~iva da procíut.I vidade
mos.t.r-ou ser a variável .que exerceu maior irif' I uência sobre os
salários reais. Ao nivel global de ~oda a indús~ria de
~ransf'ormaçãopaulis~a, a evolução da es~ima~iva da produ~ividade
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permit,iu um cresciment,o da massa real de salários e uma oscilaç~o
posit,iva no salárie médio real. Aos níveis mais desagregados dos
sub-set,ores • t,eve sua mais f'raca inf'1uênci a sobr e os sal ários
reais nos gêneros conservadores e sua mais f'ort,eint,erf'erência
ocorreu sobre os salários dos gêneros moderados. onde. apesar da
queda do nível do emprego, sua evoluç~o causou um cresciment,o da
massa real dos salários e o mais expressivo desempenho do salário
médio real.

6. Conclus5es Finais.

A capacidade de geraç~o de emprego, do conjunt,o da
indúst,ria em análise. most,rou-se sat,isf'at,6riaent,re 1976 e 1980.

porém t,ot,alment,e deI i bit,ado ent,re 1980 e 1986. Consi der ando o
perlodo compl et..o(1976/86), o rit..mode criaç~o de empr egos nas
at,ividades indust,riais f'oi.lent,o f'ace à evolução da PEA.

A est,imat..iva da capi t,alizaç~o do set..or.mant..eveum bom
riLmo de expans~o dur ant,e t,odo o período enf'ocado e most..rou uma
t,endência dominant..ement,e volt..ada para uma
(capit..al-int,ensiva'.

A est,imat,iva da produt,ividade média do t,rabalho t,eve

produç~o do t,ipo

expressivos acréscimos. o que condiz com a elevaç~o de K/L, e o
repasse desses increment,os. ainda que parcialment,e. aos salários
reais. just,if'icoua t,endência ascendent,e most..radat,ant,opela massa
real dos salários quant..opelo salário médio real. ao longo do
período complet..oanalisado.

Pode-se, t,ambém. realizar uma observaç~o, ainda que pouco
rigorosa. acêrca das dif'erenciaç5es salariais apresent..adas pelos
gêneros em análise.

Dada·a hip6t,ese de uma t..axade salários comum a t..odosos
gêneros· indust,riais. caso acei t..emos o enunciado de

I:'Tavares &

Souza. segundo o qual "dentro de uma econom.ia e

salário com.um.para a indústria. pOdemos ·considerar

dada a taxa de

o salário Adio
\J

como indicador do 6rau de disparidade salarial de cada indústria"
(TAVARES & SOUZA, 1981)!6) poderemos dizer que ent..re1976 e 1'986:

(~TAVARES.M.C. & SOUZA.P.R. Emprego e ... P 10.
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as maiores disparidades salariais encon~ravam-se nos gêneros
quimica e ma~erial de ~ranspor~e. assim como as menores achavam-se
nos gêneros mobiliário e me~alúrgica.

Poderiamos ser levados a pensar que. onde ocorreram os
maiores cr-essc í merrt.osdo salário médio. os ordenados (recebidos
pelos execu~ivos de che~ia. gerência e direção) devem ~er
apresen~ado ·uma evolução real superior à dos salários (recebidos
pelos operários. ~rabalhadores de escri~6rio e ~écnicos). No
en~an~o. carecemos de dados su~icien~es para apoiar essa
asser~iva• a.l ém do que. esses gêneros Cquimica e ma~eria.l de
~ranspor~e) ~iveram. t.ambérn,as mais elevadas ~axas anuais de
variação da massa real de salários.

Quan~o às conclus5es regis~radas. acêrca dos enunciados
~e6ricos ~es'lados pela pesquisa empiri ca• devemos ~ecer a.lguns
comen~ários que lhes imp5em cer~os limi~es de abrangência:
1~) O periodo de ~empo en~ocado pode 'lerse mos~rado rela~ivamen~e

pouco e~enso. 'para'comprovar um ou out.ro enunciado a longo
prazo;

2~) Em aIguns niveis de menor agregação. as •proxys' de 1 e K.
podem não ~er re~ra~ado o compor~amen~o real dessas variáveis.
o que causaria uma cer'la. debilidade anali'lica nas
consideraç5es e~e~uadas ao nivel de um ou ou'lro gênero
indus~rial;

3~) Os enunciados ~e6ricos em ques~ão ~oram elaborados a par~ir do
~uncionamen~o de economias consideradas as mais desenvolvidas.
em suas respec~ivas épocas. enquan~o o nosso es~udo par~e da
observação de uma economia pouco desenvolvida para a época em
que nos encon~ramos;

4~) A economia brasileira. principalmen~e seu se~or secundário.
~em se mosst.racío crescen~emen~e depen'den~edo comércio e~erior
Ca par~icipação das expor~aç5es no PIB sal~ou. de §% em 1960,
para 11% em 1983. con~orme LANZANA. 1986)~7) o que não ocorria
com as economias que serviram de base para a elaboração dos
enunciados ~e6ricos abordados;

6~) Os enunciados clássicos admi~iam uma si~uação de •1aissez
~aire', os de cunho keynesiano e kaleckiano uma in~ervenção
bas~ant.e 1imit.ada do Governo na economia; em nosso caso,

(7) LANZANA,A.E.T. Di~erenciais de ... P 22.
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porém. a i nt.erferência governament.al nos assunt.os econômi cos
t.êm sido t.ã:oint.ensa que. às vezes chega a cont.rariar as
pr6prias t.endências nat.urais do mercado.

Feit.as essas ponderaçí:Ses.
deve ficar

que t.raduzem
limit.açí:Sesamost.rais. claro que as

poss1veis
conclusí:Ses

regist.radas t.êm plena validade-apenas para os dados apresent.ados.
para o set.or produt.ivo analisado e para o per1odo de t.empo
abrangido pela pesquisa.

Finalment.e. cabe informar que a int.enção maior do
present.e est.udo nã:o se prende à busca de algum t.ipo de
conheciment.o inovador. mas. t.ã:o soment.e. à demonst.ração de
conheciment.os at.ualizados sobre o t.ema abordado e de uma boa
capacidade de sist.emat.izaçãode idéias.

No mais. a maior cont.ribuição dessa pesquisa deve est.ar
relacionada ao plano no qual a análise foi realizada e ao per1odo
de sua abrangência.
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ANEXO: SOBRE OS DADOS ESTATIsnCOS.

Os dados 'estatisticos' utilizados por esse estudo
referem-se. basicamente, às seguintes variáveis: Vendas, Emprego.
Horas Pagas, Energia EIétrica, Nivel de UtiIização da Capacidade
de Produção Instalada e Salários.

Efetuou-se a apresentação dos dados aos seguintes niveis
de agregação: (a) total da indústria de transformação paulista;
(b) sub-setores industriais e (c) gêneros industriais. A
desagregação dos resultados ao nivel dos gêneros industriais, foi

realizada de conformidade com a classificação industrial da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGE).

DataIharemos, a seguir. a concei t.uaç ão das vari áveis, o
método de deflacionamento dos dados e as fontes dos mesmos.

1. VENDAS

O valor das vendas refere-se ao faturamento liquido (nas
condiçêSes de •fob-fábrica ') pr-oveniente exclusivamente dos
produtos industrializados vendidos aos clientes das empresas,
envolvidas. Os dados foram extraidos do <Levantamento de
Conjuntura lndices FIESP' 'e deflàcionados por seus respectivos
indices de preços por atacado (oferta global). publicados pela
Fundação Getúlio Vargas (Conjuntura EconÔmica). Tais indices
tiveram sua base de comparação alterada para: média mensal de 1979

= 100.

Não estão incluidas. no cálculo
provenientes de: revenda de matéria prima
ativos fisicos, prestação de serviços e
empresas.

desse valor, receitas
beneficiada • venda de
transferências entre

2. PESSOAL OCUPAOO (EMPREGO)
ti

Refere-se ao número total de empregados ocupados
ex!stentes • nas empresas envolvidas, no último dia de cada mês.
Inclui apenas pessoas com vinculo empregaticio e exclui aquelas
que estejam em inatividade por tempo indeterminado. Os dados foram
obtidos do <Levantamento de Conjuntura - lndices FIESP'. Como os
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indi ces const.ruidos. a par t.ir desses dados primários • envol vem
grandezas ~isicas. não houve necessidade de de~lacioná-Ios.

3. HORAS PAGAS

e o número global de horas e~et.ivament.e pagas, pelas
empresas envolvidas. para o conjunt.o t.ot.aldo pessoal ocupado. Os
dados são proveni ent.es do <Levant.ament.o de Conj unt.ura - índices
FIESP' e incl uem, t.ant.oas hor- as não produt.ivas dos <horist.as'
quant.o as relat.ivas ao descanso semanal remunerado dos
<mensalist.as'. Como os indices const.ruidos são relat.iyos a valores
~isicos, não ~oi necessário de~lacioná-los.

4. ENERGIA ELeTRICA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO

e medida pelo número t.ot.alde kwh ut.ilizados diret.ament.e
na elaboração dos produt.os ~abricados pelas empresas, pert.encent.es
ao gênero (ou ao sub-set.or) indust.ria.l en~ocado. Excl ui a

elet.ricidade gast.a na iluminação das dependências das empresas, ou
seja, inclui a <~orça' e exclui a <luz'.

Os dados ut.ilizados, relat.ivos a essa variável, f'or-am

obt.idos junt.o ao <Levant.ament.ode Conjunt.ura - índices FIESP'.
Os indices obt.idos a part.ir desses dados primários

represent.am valores ~isicos e, port.ant.o, dispensaram
de~lacionament.os.

6. NíVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
INSTALADA.

Re~ere-se à parcela da capacidade de produção operacional
máxima exist.ent.e,que é e~et.ivament.eut.ilizada no mês. O nivel de
ut.ilização avaliado. é expresso em valores percent.uais (%)" a ~im

'..
de dar uma idáia melhor do nivel de capaci dade oci osa (100% -
Nuci) most.rado pelas empresas do gênero (ou sub-set.or) indust.rial!
Os dados f oram obt.idos junt.o ao <Levant.ament.o de Conjunt.ura
lndices FIEsp? e, por represent.arem valores ~isicos, dispensaram
de~1aci onament.os. Ai nda mais • como o Nuci já expr essa um nivel
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médio. e como o'quant.um' da capacidade operacional máxima nâ:o se

mant.ém const.ant.e ao longo dos anos. resul t.a que esse i ndi ce nâ:o

possui base de comparaç~o.

6. SALÁRIOS

A massa sal ar iaI é dada pelo valor t.ot.al da f'ol ha de

pagament.os liquidos; relat.ivos à remuneraç~o do t.rabalho realizado

pelo pessoal ocupado, nas empresas do gênero (ou do sub-set.or)

i ndust.r i aI enf'ocado. Incl ui as remunerações relat.i vas às

horas-ext.ras t.rabalhadas e exclui os pagament.os ref'erent.es a: 13~

salário. indenizações, grat.if'icações. aviso prévio e encargos

sociais (recolhidos pelas empresas mas nâ:o t.ransf'eridos aos seus

empregados).

Os ,indices de salários nominais f'oram obt.idos do

"Levant.ament.o de Conjunt.ura índices FIESP' e devidament.e

def'lacionados pelo índice de Cust.o de Vida (de jan 1976 a f'ev

1979) e pelo índice'Nacional de Preços ao Consumidor (de mar 1979

à dez 1'986), publicados pela ·Conjunt.ura EconÔmica' da Fundaç~o

Get.úlio Vargas. O ICV f'oi encadeado ao ,INPC e ambos t.iveram sua

base de comparaç~o mudada para: média mensal de 1978 = 100.

As ponder açBes set.or i ai s • ut.i I i zadas par a agr egaç~o de

indicadores parciais. f'oram baseadas em est.imat.ivas da FIESP e se

ref'erem à média mensal de 1974. A discriminaç~o desses "pesos',

por gênero indust.rial, encont.ra-se em: "LEVANTAMENTODE CONJUNTURA

- íNDICES FIESP. Not.as Sobre o Projet.o, Met.ologia e Result.ados.

jan 1976 a mar 1980. 'it.em 6.6. P 26. "

."

.,. "

'.


