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RESUMO 

 

A inflação é um assunto de grande debate na economia, principalmente a brasileira, ainda mais 

quando leva-se em consideração as décadas de 1980 e 1990, quando o país aproximou-se da 

hiperinflação. O Brasil tem vivenciado, nos últimos anos, a elevação de preços no setor de 

serviços, o que pode contribuir para a dinâmica inflacionária geral, medida pelo IPCA, 

considerando que o setor de serviços possui parcela expressiva no total da economia. O objetivo 

desse trabalho é verificar se as políticas governamentais de transferência de renda e valorização 

do salário mínimo impactaram a inflação de serviços, observando a trajetória entre salário e 

inflação no setor. A hipótese a ser testada é que a valorização dos salários sem o aumento de 

produtividade, teria acarretado aumento nos custos do setor de serviços, sendo estes repassados 

aos preços. A metodologia utilizada consistiu em análise de dados secundários, a fim de analisar 

a dinâmica inflacionária atual. Uma das possíveis causas para o aumento de preços no setor são 

as políticas de transferência de renda e de valorização do salário mínimo, visto que o plano de 

crescimento da economia brasileira se deu através do crescimento da demanda. Essas políticas 

possibilitaram o aumento da demanda doméstica por serviços; e os trabalhadores inseridos nos 

serviços com baixo nível tecnológico e intensivos em trabalho, verificaram aumentos reais em 

seus salários, o que não foi acompanhado pelo aumento de produtividade e, em consequência, 

verificou-se elevação nos preços do setor. 

 

Palavras-chave: Setor de serviços, RMI, produtividade, salário mínimo, inflação.  



 
 

ABSTRACT 

Inflation is a subject of great debate in the economy, mainly brazilian, especially when the 

1980s and 1990s are taken into account, which made Brazil adopt the regime of inflation targets, 

seen as the most efficient by the monetary authorities, to combat the accelerated increase of 

prices. In recent years, Brazil has experienced a rise in prices on the services sector, which may 

had contributed to the general inflationary dynamics, as measured by IPCA, considering that 

the services sector has a significant share of the total size of the economy. The purpose of this 

study is to check the impact in the price inflation in the services sector by the income transfer 

and growth in the minimum wage promoted by the government, observing the path between 

wages and inflation in the services sector. The hypothesis is that the valuation of wages without 

increasing productivity would had led to an increase in the costs of the services sector, being 

passed on to prices. The methodology used consisted of analysis of secondary data in order to 

analyze the current inflationary dynamics. One possible cause for the increase in the prices on 

the sector are the policies of income transfer and of the valorization of the minimum wage, 

since the plan of the growth of the economy happened through the growth of the demand. These 

policies have made possible to increase domestic demand for services; and the workers included 

in services with a low technological level and labor intensive, verified real increases in their 

salaries, which was not accompanied by the increase of productivity and, consequently, there 

was a rise in the prices of the sector.  

 

 

Key words: Services sector, Inflation Target, productivity, minimum wage, inflation.  
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Introdução 

 

Um dos temas mais recorrentes no debate econômico é a inflação, ainda mais nos 

países em fase de desenvolvimento que sofreram com altos níveis de preços em suas economias. 

O estudo sobre a inflação torna-se importante quando a população se vê prejudica com preços 

cada vez maiores, e o papel da política monetária é saber o que está causando a inflação e, 

assim, encontrar mecanismos para contê-la. 

O Brasil viveu, dentre as décadas de 1980 e 1990, altas de inflação generalizadas com 

grandes consequências para a população. A implementação do Plano Real, em 1994, foi um 

importante passo para a inflação se estabilizar. Mais tarde, foi adotado no Brasil, para a 

estabilidade monetária, o regime de metas de inflação, em 1999, pelo Banco Central, em um 

cenário incerto devido à desvalorização do real sobre a inflação. 

O Regime de Metas de Inflação (RMI) possui o objetivo de manter a inflação baixa 

garantindo sua estabilidade, trabalhando, no caso do Brasil, com uma meta central e bandas 

superiores e inferiores. O instrumento utilizado é a taxa de juros de curto prazo, SELIC. Para 

que o RMI seja eficaz, é necessário o comprometimento com a estabilidade de preços e 

transparência na comunicação para que os agentes possam agir de acordo com a política 

monetária, por parte do Banco Central.  

O Brasil vivenciou, entre a segunda metade da década de 2000 e início de 2010, um 

crescimento na renda real dos diversos segmentos, especialmente dos segmentos de menor 

renda, isso devido a diversos fatores, um deles a valorização do salário mínimo, que foi seguido 

pelo aumento do salário médio. Com uma perspectiva de maior renda, acarretou-se aumento na 

demanda por bens e serviços na economia. Porém, a dinâmica da produtividade não 

correspondeu ao aumento dos salários, o que pode gerar aumento na inflação. Assim, de acordo 

com Rugitsky (2016, p. 3), a dinâmica setorial, conduzida principalmente pelo setor de serviços, 

tendeu “a pressionar a inflação de alguns serviços cujos custos são muito influenciados pelos 

salários dos trabalhadores menos qualificados”. 

O aumento real dos salários possibilitou um aumento do consumo, sobretudo de 

serviços, por pessoas que antes não possuíam condições para obtê-los, sendo um setor 

predominantemente de baixa produtividade, tal dinâmica acabou por pressionar a inflação. Se 

o salário crescer e não houver aumento na produtividade, os empresários, assim, terão um 

aumento em seus custos. Esse aumento nos custos poderá ser absorvido pelos empresários, o 

que reduzirá sua taxa de lucro; ou, esse aumento será repassado aos preços, em que a taxa de 

lucro se manterá constante e os preços aumentarão. Esse repasse foi possível em um contexto 
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de demanda aquecida, como houve até 2014. Portanto, analisar-se-á a trajetória dos salários e 

da produtividade, com foco no setor de serviços, na busca de compreender a dinâmica da 

inflação entre 2010 a 2016. 

O objetivo desta monografia é analisar se a valorização do salário mínimo real teve 

impacto na inflação do setor de serviços, observados nos últimos anos, analisando a trajetória 

do salário com a produtividade investigando a dinâmica da inflação de serviços pelos seus 

principais itens. A hipótese a ser testada é que sem o crescimento da produtividade do setor, e 

o aumento dos salários, sobretudo, pelas políticas sociais de aumento da renda das famílias, 

houve aumento nos custos do setor, que foi repassado aos preços, uma vez que o empresário 

não se dispôs a diminuir sua taxa de lucro.  A elevação da demanda por bens e serviços, foi uma 

das condições que permitiu esse repasse dos custos aos preços, já que em um contexto de 

demanda aquecida, o empresário tem maior possibilidade de aumentar seus preços. 

Como método para responder à questão proposta pelo objetivo e hipótese, a 

metodologia consistiu em análise de dados secundários de fontes como IBGE e IPEA, a fim de 

avaliar a dinâmica inflacionária com o objetivo de compreender se as variáveis produtividade 

e salário interferiram na inflação do setor de serviços. Para conseguir responder a hipótese 

proposta, este trabalho foi divido em três capítulos. O primeiro capítulo trará os diferentes tipos 

de inflação que podem ocorrer em uma economia, bem como uma explicação de como funciona 

o RMI e os mecanismo de transmissão que afetam a demanda agregada. O segundo capítulo 

contém uma revisão de literatura sobre produtividade no setor de serviços, e aspectos da 

conjuntura brasileira que contribuíram para aumentar a taxa de inflação no setor de serviços. O 

terceiro capítulo é composto por análise de dados para verificar a dinâmica atual do setor. Em 

seguida são apresentadas as considerações finais. 
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Capítulo 1 – Inflação: principais causas e o regime de metas de inflação 

 

Este capítulo busca rever, na primeira seção, os principais tipos de inflação e 

suas causas para obter-se uma melhor compreensão de cada tipo de inflação, necessário 

para a seção seguinte, em que é explicado o regime de metas de inflação (RMI) e o 

mecanismo de transmissão para entender um pouco o surgimento da inflação em 

diferentes contextos. 

 

1.1 Classificação dos tipos de inflação 

 

A inflação, de maneira simplificada, é entendida como uma elevação de preços 

generalizados na economia em relação ao período anterior. Essa elevação dos preços não ocorre 

apenas porque os custos de produção estão mais caros, mas existem também outros fatores que 

explicam esse aumento, e para entender o porquê desse fenômeno inflacionário é necessário 

buscar as variáveis que explicam a razão de ter ocorrido essa elevação de preços na economia. 

As teorias sobre inflação foram sendo elaboradas de acordo com o contexto histórico 

de cada período, tentando entender as causas que existiam por trás do aumento de preços. Dessa 

maneira, tem-se com a Cepal1 a teoria estruturalista inflacionária, que buscou investigar o alto 

nível de inflação nos países da América Latina entre os anos 1950 e 1960. Segundo Sicsú (2003) 

a abordagem estruturalista afirmava que políticas de carácter contracionista não eram capazes 

de combater a inflação, considerava-se que as imperfeições estruturais as causavam.  

Paralelamente aos países latinos americanos, nos países desenvolvidos, especialmente 

os Estados Unidos, eram aceitas as teorias de inflação de demanda e inflação de custos. 

Diferentemente dos estruturalistas, os economistas americanos investigavam as causas da 

inflação para propor soluções positivas, “busca-se desenhar políticas específicas que possam 

sufocar a pressão inflacionária sem atingir outros setores que estão tendo um comportamento 

compatível com a estabilidade de preços” (SICSÙ, 2003, p. 121). 

Outro importante debate inflacionário, que ocorreu na década de 1980, foi sobre a 

inércia inflacionária. Isto é, as expectativas sobre os preços eram repassadas para o próximo 

período, ou seja, “a inflação inercial nada mais é do que a tentativa dos agentes de manterem 

sua participação no produto da economia de forma passiva” (GIOVANNETTI, 2013, p. 20). 

De acordo com o exposto acima, a necessidade de conhecer os tipos de inflação e suas 

causas se torna mais clara, assim 

                                                           
1 Comissão Econômica para a América Latina. 
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… se a inflação é causada por excesso de demanda, será normalmente 

considerada como controlável por políticas fiscais e monetárias de 

contração de demanda. Se for em grande medida causada por forças de 

custo e da oferta, poderá não reagir tão facilmente a esta terapia. As 

políticas monetárias e fiscais, pode ser dito, poderão acabar com a 

inflação de custos apenas causando desemprego e um crescimento mais 

lento, temporário ou permanente (BROFENBRENNER E HOLZMAN, 

1963, p. 583 apud SICSÚ, 2003, p. 120). 

 

São encontrados, segundo Sicsú (2003) e Modenesi (2005), cinco tipos de inflação 

consideradas as mais comuns, sendo elas i) inflação de demanda, ii) inflação importada, iii) 

inflação de salários, iv) inflação de lucro, v) choques de oferta. A seguir, serão apresentadas de 

forma mais detalhada os tipos de inflação. 

A inflação de demanda agregada, segundo Braga (2013), o excesso de demanda se 

mostra superior, a fatores como a capacidade produtiva, estoques e disponibilidade de mão de 

obra. Quando a economia está próxima do pleno emprego, esses fatores estão quase no seu 

limite, ou seja, há pouca oferta de recursos produtivos no curto prazo, dessa maneira “(...) a 

inflação de demanda aumenta quanto mais a economia estiver próxima de um ponto de pleno 

emprego de recurso (...) [assim] reduz-se a possibilidade de uma expansão rápida da produção, 

e a repercussão maior deve se dar sobre os preços” (MANKIW, 2013, p. 339).  

Outro tipo habitualmente considerado um dos principais motivos de aumento dos 

preços, é a inflação de custos, que por sua vez engloba diferente causas originadas do lado da 

oferta. Uma dessas causas é o que se chama de inflação de lucros ou de grau de monopólio que, 

de acordo com Braga (2013) é o lucro que as empresas monopolistas ou oligopolistas obtêm 

acima das empresas sob condição de concorrência. Desse modo, “quando os empresários 

percebem que a demanda em seus mercados possui uma elasticidade favorável à elevação das 

suas margens de lucro provocam uma elevação de preços” (SICSÚ, 2003, p. 123). O que 

definirá a dimensão desse aumento é o poder ou grau de monopólio existente na economia. Isso 

significa que as empresas monopolistas conseguem aumentar seus preços sem afetar 

significativamente a demanda através do cálculo do grau de monopólio, que mede, justamente, 

o quanto uma empresa pode aumentar os preços sem diminuir a quantidade demanda, ou pelo 

mark up, que é a margem de lucro acima do custo das empresas. 

A inflação de salários também pode se encaixar na chamada inflação de custos, devido 

ao custo que se tem com os salários quando estes aumentam, seja por reajuste governamental, 

seja por demanda dos sindicatos, seja pela escassa oferta de mão de obra. Assim, quando os 

custos com os salários aumentam, e para não diminuírem suas margens de lucro, de acordo com 
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MODENESI (2005), os empresários conseguem repassar mais facilmente a elevação de custos 

aos preços. Contudo, só ocorrerá inflação salarial, se o aumento de salários não estiver 

acompanhado de aumento da produtividade do trabalho, ou seja, quando o custo por horas 

trabalhadas fica mais caro, em termos reais, e a quantidade produzida permanece a mesma, os 

empresários, portanto, tendem a repassar essa elevação de custo aos preços. E, ainda segundo 

o autor, “a capacidade dos aumentos de produtividade de manter (ou reduzir) os preços, depende 

da barganha entre empresários e trabalhadores, isto é, dependerá de quanto dos ganhos de 

produtividade se transformam em aumento de margem de lucro ou de salários” (SICSÚ, 2003, 

p. 122), caracterizando um conflito distributivo na economia entre salário e lucro. Para ressaltar 

essa ideia, e de acordo com GIOVANNETTI (2013), esse conflito ocorre porque de um lado os 

trabalhadores buscarão a garantia do poder de compra de seus salários, e do outro os 

empresários não irão querer a diminuição de suas margens de lucro. A relação entre salário e 

lucro é, particularmente, importante na economia brasileira, já que descreve a relação entre os 

trabalhadores e empresários, e o poder de barganha entre essas duas classes refletirá se uma das 

causas da inflação será de salários ou de lucros. No capítulo 2 será mais explorado esse conflito 

distributivo. 

A inflação cambial afetará o nível de preços a depender do nível de abertura da 

economia que o país possui, que acontece pelo aumento de preços dos bens e das commodities 

importadas resultando em aumento dos preços nacionais. Desse modo, de acordo com Modenesi 

(2005), haverá uma transferência de parte da demanda dos bens internos por equivalentes 

estrangeiros, gerando queda na demanda e menor pressão no nível de preços, ou seja, quanto 

maior o grau de abertura da economia maior será o número de produtos importados que 

comporão a cesta doméstica nos cálculos da inflação. E, portanto, “a capacidade do exterior de 

influenciar a trajetória de preços domésticos dependerá da variação do nível de preços 

internacional e da variação do valor da taxa de câmbio” (SICSÚ, 2003, p. 124). 

Mais um tipo de inflação aqui apresentado, é a inflação por choques de oferta, que 

pode provocar aumento de custos, exemplos desse tipo de inflação são a quebra de uma safra 

agrícola e a escassez de energia elétrica. Nota-se que, os exemplos citados são causas 

ambientais, ou seja, o meio ambiente pode interferir, de forma negativa, na economia quando 

há períodos de escassez ou abundância de chuvas, por exemplo, o que interfere na quantidade 

ofertada da matéria-prima, causando alterações nos preços devido a menor quantidade de 

insumos. Segundo Modenesi (2005), esse aumento no nível de preços não é muito expressivo, 

o que pode ser compensado pelas margens de lucro, mas se o mercado possui baixo grau de 
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concentração de mercado, a capacidade de repassar a elevação de custos para os preços também 

é menor. 

 

 

1.2 O regime de metas de inflação e seus mecanismos de transmissão 

 

O regime de metas de inflação, de acordo com Cardim de Carvalho (2012), é uma 

política monetária que busca, através do banco central, o comprometimento a atuar de maneira 

a garantir uma inflação baixa e estável, de acordo com a meta pré-estabelecida, anunciada 

publicamente. Os defensores desse sistema consideram que a principal causa de inflação é o 

excesso de demanda e, dessa maneira, as medidas adotadas desempenham pressões na 

demanda. Assim, para a inflação estar em linhas com a meta desejada pelas autoridades 

monetárias, há a adoção de medidas de cunho expansionista ou contracionista, de modo a atingir 

a meta inflacionária para aquele determinado período. 

Nesse regime, o principal instrumento da política monetária utilizado pelo Banco 

Central para o controle inflacionário, é a taxa de juros de curto prazo, que no Brasil é a taxa 

SELIC. A Selic é estabelecida pelo COPOM (Comitê de Política Monetária), de acordo com o 

que se considera apropriada pelo conselho para que a meta de inflação seja cumprida.  

O RMI trabalha com um sistema de metas, ou seja, a autoridade monetária responsável 

determina uma meta numérica para um período estipulado, que pode ser pontual ou conter 

bandas, que são faixas de limites, superior e inferior, e que pode tornar a meta mais flexível, 

garantindo para as autoridades monetárias maior chance de cumprimento dessa meta. No Brasil, 

o índice utilizado para medir o nível de preços é o IPCA, que é o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo, em que, segundo o Banco Central, é a medida mais eficaz para avaliar o 

poder de aquisição do consumidor, já que mede os preços de produtos consumidos por famílias 

que possuem de 1 a 40 salários mínimos. O IPCA tem como referência, assim como na maioria 

dos países que adotaram o RMI, o índice cheio2, que reflete a inflação efetiva nos preços, que 

difere do núcleo de inflação que busca captar a tendência inflacionária retirando as variáveis de 

componentes mais voláteis, segundo o BCB (2015). 

Para ter conformidade com o objetivo, o Banco Central faz o anúncio da meta de 

inflação para cada ano e precisa manter a transparência sobre as políticas adotadas de como irá 

manter a inflação na meta, juntamente com a constante prestação de conta à sociedade. Dessa 

                                                           
2 No índice cheio, segundo o Banco Central são “considerados todos os itens presentes no levantamento 

de preços". 
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forma, para que o regime de metas consiga atingir o objetivo, faz-se necessário que a autoridade 

monetária tenha todas as informações relevantes, possibilitando que essa política caminhe para 

os resultados esperados. Para além disso, é importante que sejam feitos anúncios ao público, 

sobre qual meta as autoridades monetárias irão utilizar, para que possam se preparar de acordo 

com a meta estipulada pelo BCB.  

 

Uma das condições necessárias para que se tenha um regime de metas 

de inflação é um alto nível de transparência da estratégia de política 

monetária por meio da publicação periódica de ‘relatórios de inflação’ 

e também de comunicações ao público e aos mercados sobre planos, 

objetivos e decisões tomadas pelo banco central (Mishkin, 2000 apud 

JÚNIOR; LAMEIRAS, 2014, p.). 
 

Assim, segundo Svensson (2010), “The current emphasis on transparency is based on 

the insight that monetary policy to a very large extent is ‘management of expectations’” 

(SVENSSON, 2010, p. 128). O autor diz que a importância das expectativas é grande, o que é 

um fator determinante nas decisões econômicas, e o mais relevante para esse setor, são os 

instrumentos que serão usados no futuro. Por isso, a transparência deve ser bem trabalhada no 

regime de metas de inflação.  

Sendo a transparência ao público uma das principais características para que a meta 

alcance o resultado esperado, quanto às políticas adotadas para alcançar uma inflação baixa e 

estável, é necessário que ela seja cumprida, de modo que haja confiança e entendimento por 

parte do público alvo. Assim, “a simplicidade e a transparência do regime de metas de inflação 

possibilita ao público entender mais facilmente a intenção e os efeitos da política monetária, 

reduzindo assim a incerteza quanto ao comportamento futuro da inflação” (CARDIM DE 

CARVALHO, 2012, p. 140).  

Além de estabelecer e divulgar a meta, antecipadamente, a autoridade monetária firma 

um compromisso e utiliza de mecanismo para haver o cumprimento da meta, que contribuem 

com a transparência e credibilidade da política monetária. Segundo Júnior e Lameiras (2014), 

com uma síntese das formulações de Mishkin (2000), para que o regime de metas seja eficaz, 

são necessários, pelo menos, cinco pontos fundamentais: i) anúncio público de metas numéricas 

de inflação de médio prazo; ii) compromisso público institucional, com a estabilidade de preços 

como objetivo prioritário; iii) utilização do maior número possível de informações relevantes; 

iv) publicação periódica de ‘relatórios de inflação’ para comunicação com o público e, v) a 

responsabilização, ou até mesmo punição, dos dirigentes do banco central caso não haja o 

cumprimento da meta. Um dos pontos principais, para obtenção do bom funcionamento do 
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regime de metas, é ter um banco central independente, o que gera maior credibilidade na atuação 

da política monetária. Assim, é possível conseguir, de maneira eficiente, que os cindo pontos, 

elaborados por Mishkin, sejam realizados. 

A política monetária, portanto, utiliza a taxa de juros de curto prazo, no caso brasileiro 

a SELIC, para colocar a inflação, quando esta se encontra elevada, dentro da meta definida. 

Porém, algumas ressalvas são importantes quanto a sua utilização, já que quando há uma 

elevação dos juros para equilibrar a inflação, como já dito, o consumo e o investimento acabam 

se contraindo, o que não é o ideal para a economia. Alguns mecanismos de transmissão da 

política monetária mostram como a taxa de juros age sobre o consumo e o crédito, assim, esses 

mecanismos apontam como o combate à inflação se efetiva por meio da contração de demanda. 

Barboza (2015) e Mendonça (2001) expõem os principais mecanismos de transmissão da 

política monetária que serão apresentados com o objetivo de saber quais desses mecanismos 

podem ser utilizados para os diferentes tipos de inflação. É importante fazer essa exposição, 

pois “os mecanismos de transmissão da política monetária são os elos que conectam 

instrumento e objetivo da política monetária” (BARBOZA, 2015, p. 138). Os autores citam 5 

mecanismos de transmissão que agem no combate à inflação sendo eles: i) canal do crédito; ii) 

valor dos ativos; iii) taxa de juros; iv) canal de câmbio e v) canal das expectativas inflacionárias. 

O canal de transmissão via crédito ocorre quando uma elevação da taxa de juros básica 

(i), o que refletirá na elevação na taxa de juros no mercado de crédito (i’s), reduzindo o volume 

de reservas bancárias (Rb), diminuindo a criação de crédito. O preço para obter crédito 

aumentará, o que diminuirá os estoques dos bancos (Db), que por sua vez reduzirão o volume 

de empréstimos agindo diretamente no nível de consumo das famílias (C) e na redução do 

investimento (I), por fim, há uma redução do produto geral da economia (Y), e por fim, se 

observará a redução da inflação (π). Esquematizando esse processo, a política monetária via 

canal de crédito é: 

 

M ↓ → i ↑ → i’s ↑ → Rb e Db ↓ → C ↓ → I ↓ → Y ↓→ π ↓ 

 

Outro canal de transmissão, que reduz a inflação através da contração da demanda, é 

pelo valor dos ativos, que age no comportamento dos consumidores através do efeito riqueza. 

Uma variação na taxa de juros tem um impacto sobre a riqueza financeira dos agentes (W), isso 

porque o valor dos ativos (PA) “reflete fundamentalmente o valor presente esperado do fluxo 

de caixa que esse ativo deve proporcionar ao investidor” (BARBOZA, 2015, p. 139). Assim 

sendo, uma contração monetária diminui o preço das ações e outros ativos financeiros, o que 
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significa um valor financeiro menor, empobrecendo o possuidor de ativos financeiros, o que 

acarretará na redução do consumo e investimento. A esquematização desse processo é: 

  

M ↓ → i ↑ → PA ↓ → W ↓ → C ↓ → I ↓ → π ↓ 

 

O canal de transmissão da política monetária, que busca a contração da demanda como 

elemento para diminuição da inflação, é via taxa de juros. O aumento da taxa de juros age sobre 

a redução de demanda porque, segundo Barboza (2015), taxas de juros maiores elevam o custo 

de oportunidade do consumo, ou seja, uma maior taxa de juros fará as pessoas decidirem se 

querem gastar seu dinheiro com consumo ou poupança, uma vez que o dinheiro será melhor 

aplicado na poupança do que no consumo, ou seja, as pessoas irão preferir poupar mais. Assim,  

 

i ↑ → P ↑ → C ↓  → Y ↓ → π ↓ 

 

O canal de transmissão via câmbio é importante, especialmente, em economia com 

elevado grau de abertura, com taxa de câmbio flutuante, transmite impulsos monetários através 

das alterações nas exportações líquidas e alterações nos preços dos bens comercializáveis 

internacionalmente, segundo Barboza (2015). Uma contração monetária, eleva a taxa de juros 

(i), que resulta em maior entrada de capitais apreciando o câmbio (E). Sem variação nos preços 

internos e externos a taxa real do câmbio (e) também sofre apreciação, acarretando diminuição 

da competitividade dos bens internos, que estão mais elevados que os externos, reduzindo o 

nível de exportações (NX) e diminuindo o produto agregado (Y) e por sua vez a inflação (π). 

 

i ↑ → E ↓ → e ↓  → NX ↓ Y ↓ → π ↓ 

 

O último canal de transmissão da política monetária é de expectativas inflacionárias, 

e segundo Barboza (2015) tem desempenho importante na dinâmica inflacionária, respondendo 

negativamente nas alterações da taxa básica de juros. As expectativas operam na formação de 

preços de três maneiras: i) diretamente, incorporando os preços de produtos e serviços; ii) via 

salários, incorporando salário nominais em negociações (w), e iii) indiretamente, através da 

alteração da taxa real de juros ex-ante (rex.ante) (BARBOZA, 2015). 
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             → πe ↓ → π ↓ 

i ↑         → πe ↓ → w ↓ → π ↓ 

             → πe ↓ → rex-ante ↑ → C ↓ e I ↓ → Y ↓ → π ↓ 

 

Os mecanismos de transmissão da política monetária de medidas contracionistas para 

garantir o bom funcionamento do regime de metas de inflação são: canal de crédito, valor dos 

ativos, canal da taxa de juros e via câmbio. Esses são os mecanismos utilizados para trazer a 

inflação à meta esperada. O RMI se baseia, portanto, na diminuição da demanda como 

mecanismo para colocar a inflação a par com a meta estabelecida, o que gera benefícios para a 

economia geral, mas também pode gerar externalidade negativa para a população que se vê 

obrigada a diminuir sua cesta de consumo. Uma característica importante de um bem é a sua 

capacidade de ser comercializável (tradable) e não comercializável (nontradable). 

Segundo Giovannetti (2013) os bens comercializáveis são aqueles com potencial de 

importação e exportação, ou seja, bens tangíveis que possuem concorrência com os demais 

países e podem participar do comércio exterior. Os bens não comercializáveis, por sua vez, 

possuem a característica de não poderem participar do comércio exterior, dado a baixa 

concorrência entre os demais países, uma vez que esses bens encontram dificuldades quanto ao 

transporte, ou por falta de mobilidade geográfica ou também devido à natureza do bem, como 

serviços de educação e saúde. Essa característica é importante para definir o tipo de bem que a 

política monetária está tratando, uma vez que a maioria dos bens são não comercializáveis. 

A importância de se entender a política monetária de combate à inflação e os principais 

mecanismos que agem diretamente na inflação através da demanda, se faz presente para 

verificar se o RMI é a política mais adequada para a diminuição da inflação em diferentes 

contextos. A partir disso, o capítulo 2, apresentará uma revisão de literatura que mostrará o 

contexto econômico que possibilitou o aumento da inflação, principalmente na década de 2010, 

para buscar as causas e o(s) tipo(s) de inflação, nesse período, para o setor de serviços. 
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Capítulo 2 – Produtividade, inflação e o setor de serviços no Brasil nas décadas de 

2000 e 2010 

 

Neste capítulo estão presentes os principais aspectos da produtividade de 

serviços em termos teóricos e abrangentes, e será apresentado, mais especificamente, a 

dinâmica brasileira do setor de serviços com uma análise histórica do setor. 

 

2.1 Dinâmica da produtividade no setor de serviços: aspectos teóricos 

 

A produtividade pode ser entendida como uma medida que averigua a eficiência das 

atividades econômicas, segundo Rattner (1967). Produtividade é aumento da produção com a 

mesma quantidade de insumo, ou seja, eleva-se a produção sem alterar o número de insumo ou 

trabalhador, possivelmente acompanhado de um progresso tecnológico. 

O estudo da produtividade, segundo Jacinto e Ribeiro (2015), se mostra necessário 

para entender e acompanhar a competitividade de um país, como forma de se manter no cenário 

internacional ou para sustentar seu crescimento econômico. Os estudos sobre produtividade 

são, em sua grande maioria, voltados para a indústria, negligenciando o estudo sobre a 

produtividade de serviços. Porém, durante a década de 2000 e mais recentemente, a partir de 

2010, estudos sobre a produtividade no setor de serviços no Brasil vêm aumentando. Essa seção, 

portanto, consiste em uma revisão de literatura sobre a dinâmica da produtividade do setor de 

serviços, mesclando a literatura nacional e internacional para trazer maior clareza sobre esse 

assunto.  

A alteração da composição dos setores da economia no emprego, a longo prazo, é 

chamada de mudança estrutural. Para Silva, Menezes Filho e Komatsu (2016, p. 4), “a transição 

do setor agrícola para o setor industrial, culminando com o setor de serviços” foi um processo 

comum em diversas economias. Os autores diagnosticam que a participação do emprego no 

setor de serviços, no Brasil, é maior que a do setor industrial, no período entre 1950 e 2010, e 

verificam que o setor emprega quase dois terços da mão de obra total. 

O setor de serviços, segundo Silva, Menezes Filho e Komatsu (2016), é pensado 

tradicionalmente como sendo de baixa produtividade, alto grau de informalidade e baixo teor 

tecnológico. Um estudo de referência sobre a produtividade de serviços, é o trabalho de William 

Baumol, que segundo Jacinto e Ribeiro (2015), mostram que quanto mais o setor de serviços 

ampliasse sua participação no PIB e, assim, no trabalho, a economia do país enfrentaria uma 
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estagnação dada pelo baixo desempenho produtivo do setor, caracterizando, dessa forma, uma 

doença de custos dos serviços. Para isso, de acordo com Silva (2006) e Silva, Menezes Filho e 

Komatsu (2016), Baumol separa a economia em dois setores semelhantes à indústria (intensivo 

em capital) e aos serviços (intensivo em trabalho). Supõe-se, então, que os salários em ambos 

os setores são iguais e que se movem de acordo com os ganhos de produtividade do setor 

industrial, os salários dos serviços cresceriam com ganhos de produtividade do setor mais 

dinâmico da economia, o que resultaria no aumento do custo unitário do produto. Os custos dos 

serviços, portanto, não aumentariam pelos ganhos de produtividade do próprio setor, mas 

aumentariam para igualar aos salários do setor intensivo em capital e o mais dinâmico. Já 

Borges e Silva (2015) argumentam que quando há livre mobilidade entre os setores, o setor que 

possuir salários maiores atraem trabalhadores, então, para não evitar a fuga de mão de obra no 

setor de serviços, os salários devem ser maiores. 

Outro estudo comumente citado na literatura sobre produtividade de serviços, é o 

“Paradoxo de Solow”, um estudo realizado nos Estados Unidos em 1970 e 1980, que segundo 

Silva (2006), apesar dos investimentos em tecnologia da informação, o crescimento da 

produtividade do país mostrava contínua desaceleração, o que foi identificado como aumento 

da participação do setor de serviços, por ser um setor de baixa produtividade e pouco dinâmico. 

Em sua análise sobre o “Paradoxo de Solow”, Silva (2006) questiona: “seria realmente o setor 

de serviços menos propenso a incrementos de produtividade que a indústria, ou seria essa uma 

característica reversível; ou se constituiria nada mais que um problema de má mensuração dos 

produtos e insumos desse setor?” (SILVA, 2006, p. 73). Nessa perspectiva, o autor enfatiza que 

a dificuldade de mensurar o produto do setor de serviços poderia levar a uma superestimação 

da indústria, uma vez que há a utilização de determinados serviços nas atividades 

intermediárias. 

Silva (2006) destaca que certos componentes do setor de serviços possuem altas 

performances tecnológicas como serviços de tecnologia da informação e grande valor agregado 

como consultoria técnica e transferência de know-how. Foram aplicadas à produtividade de 

serviços, segundo o autor, duas premissas principais, a primeira diz respeito a característica de 

baixa intensidade de capital atribuída ao setor de serviços desde cedo, e a segunda diz que 

mesmo se o setor for intensivo em capital, os trabalhadores exerceriam funções pouco 

produtivas ou funções que teriam baixa margem a incrementos de produtividade. Silva (2006) 

conclui, então que haveria grande limitação para o crescimento do setor de serviços, e que seria 

significativamente inferior ao do setor industrial. Essa perspectiva tradicional do setor de 

serviços possuir baixa produtividade de produção do trabalho, traz um paradoxo levantado por 
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Silva, Menezes Filho e Komatsu (2016) que questionam como as atividades de baixa 

intensidade poderiam aumentar a sua importância na economia. Os autores mostram que 

algumas mudanças ajudaram a explicar a expansão das atividades de serviços, como o 

desenvolvimento da tecnologia de informação, crescimento da divisão técnica de trabalho e 

expansão do mercado. Esses mesmo autores ainda desconstroem essa visão tradicional, e citam 

Oulton (2001 apud SILVA; MENEZES FILHO; KOMATSU, 2016) que argumenta que os 

serviços voltados ao consumo intermediário permitem taxas positivas de crescimento de 

produtividade, já que a especialização e a divisão do trabalho trariam economias de escala às 

atividades industriais. Desse modo, Silva (2006) ao fazer uma análise estrutural, diz que os 

ganhos de produtividade da indústria proporcionam o crescimento econômico, abre 

oportunidades para o setor de serviços executar atividades que antes eram feitas pelas empresas 

do setor industrial, causando, assim, economias de escala e escopo.  

Um estudo realizado por Luna et. al. (2015), comparando o setor industrial e o de 

serviços, conclui que esses dois setores possuem movimentos semelhantes ao longo do ciclo 

econômico, deduzindo que há interações importantes entre os dois setores. Esse estudo ainda 

averiguou, dentro de uma abordagem microeconômica que no Brasil, entre o período de 2003-

2011, o setor de serviços teve crescimento de produtividade, causado, principalmente, pelo 

maior número de novas empresas que entraram no setor passou a ter um efeito marginal positivo 

para a produtividade; esse efeito foi menor na indústria. 

  

2.2 A Dinâmica do setor de serviços no Brasil nas décadas de 2000 e 2010 

 

O objetivo dessa seção é fazer uma análise histórica da dinâmica do setor de serviços 

no contexto brasileiro recente. Serão abordadas, principalmente, questões como políticas de 

valorização renda e salários, entre outros, para entender o que possibilitou o crescimento da 

inflação de serviços, ou seja, buscar a relação entre diferentes fatores que ajudem a explicar a 

inflação de serviços.  

Como observa Santos (2014), o rápido encarecimentos dos serviços, nos últimos anos, 

interferiu na dinâmica da inflação brasileira, propiciado pela relação existente entre o 

crescimento de renda da população mais pobre, aumento da demanda de serviços intensivos em 

trabalho e a diminuição do desemprego. Esses fatores foram importantes para uma provável 

elevação da inflação dos itens que constituem o setor de serviços. É importante salientar que o 

setor possui segmentos muito distintos entre si, sendo muito heterogêneo nos segmentos que o 



22 
 

constituem, ou seja, há segmentos do setor de serviços que são pouco intensivos em trabalho e 

com alto grau de tecnologia e outros segmentos que são intensivos em trabalho, mas tendo baixo 

grau de tecnologia. 

A mensuração da produtividade de serviços pode ser mais complicada do que a dos 

outros setores, pois as atividades caracterizadas como serviços possuem grande abrangência, 

abarcando atividades intensivas em trabalho (tradicionais) e atividades intensivas em capital 

(inovadoras). Por isso, alguns estudos podem ser bastante divergentes entre si quanto a 

mensuração da produtividade. Jacinto e Ribeiro (2015), mostram, através de dados da PAS e 

das Contas Nacionais3, que a produtividade dos serviços teve um crescimento mais acentuado 

que o da indústria, entre 2002 e 2009, possui alta produtividade e, portanto, não haveria 

evidencias da doença de custos no Brasil. 

É importante salientar, também, que por abranger uma grande quantidade de itens e 

subitens que são classificados como serviços, a produtividade irá variar de acordo com a 

intensidade de capital e trabalho de cada item, como afirmam Silva, Menezes Filho e Komatsu 

(2016), a variação da produtividade dos subsetores é bastante ampla. Os subsetores com maior 

produtividade são os de serviços de informação e comunicação (devido ao alto nível de 

tecnológica empregada). Por outro lado, atividades como serviços prestados às famílias e 

serviços de manutenção possuem produtividade mais baixa, exatamente por serem menos 

intensivos em tecnologia ou capital. Outro ponto importante que merece destaque, são os 

serviços intensivos em conhecimento que, de acordo com Silva, Menezes Filho e Komatsu 

(2016), possuem maiores proporções de pessoas com ensino superior, que são aqueles que mais 

contribuem para inovação. Nos demais serviços, segundos os mesmos autores, a escolaridade 

no setor é mediana, comparada aos demais setores. E, é importante salientar que os serviços 

intermediários, ou seja, serviços prestados às empresas, conseguem garantir produtividade 

elevada, uma vez que a especialização do trabalho permitiu que a indústria se concentrasse na 

manufatura de bens e não mais se preocupando em realizar determinados serviços, já que esses 

serviços, terceirizados, podem ser contratados sem vínculos direto. 

Nos anos 2000, foi implantada no Brasil, e mais especificamente depois de 2007, uma 

política de valorização do salário mínimo, por meio de reajuste através da inflação do ano 

anterior acrescido do crescimento do PIB de dois anos antes, segundo Summa (2014), o que 

garantiu o aumento real do salário mínimo. O principal impacto que se pode concluir do 

aumento real do salário mínimo, é o crescimento do consumo privado na economia, porém, 

                                                           
3 PAS (Pesquisa Anual de serviços) e Contas Nacionais, ambas do IBGE. 
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Summa (2014) destaca que é difícil quantificar o quanto essa política foi importante para o 

crescimento da demanda. Isso porque outras políticas, implementadas na mesma época, foram 

estabelecidas para garantir o crescimento rápido da demanda como “a expansão do crédito, os 

investimentos públicos e das estatais, a política de valorização dos salários do funcionalismo 

público, as políticas de expansão do investimento residual” (Ibid, p. 12). Nessa linha de 

pensamento, Frischtak (2012) confirma que o crescimento da economia esteve associado à 

queda dos índices de pobreza e de desigualdade de renda, motivado pelo consumo e 

investimento. Outros fatores importantes para o aumento do consumo decorreram das 

transferências governamentais, aumento do crédito e aumentos reais de salários.  

Em 2010, devido aos estímulos econômicos pontuados por Júnior e Lameiras (2014), 

como o crescimento da demanda doméstica, que foi impulsionada pelo aumento do emprego e 

da massa salarial, a ampliação de crédito e a expansão das transferências governamentais, fez 

com que houvesse uma aceleração do nível de preços devido “a alta expressiva nos preços dos 

alimentos, aliada à pressão de custos sobre o setor de serviços, a baixa ociosidade no mercado 

de trabalho e a contínua expansão da demanda doméstica” (JÚNIOR E LAMEIRAS, 2014, p. 

39). A investigação feita pelos autores em 2011 e 2012, indica que, pelo lado da demanda, os 

principais motivos pela variação do IPCA foram a queda da taxa de desocupação, o crescimento 

dos salários reais e a manutenção do crédito. 

Ainda segundo os autores, no ano de 2013, o setor de serviços continuou contribuindo 

para a alta nos preços, mesmo não havendo repasse do aumento nos preços monitorados4. Um 

fator importante para essa pressão de custos, no setor de serviços, foi a valorização do salário 

real por parte de políticas governamentais, como a política de valorização do salário mínimo 

que foi importante para o aumento do salário médio, “o salário mínimo nominal também tem 

evoluído continuamente bem acima do IPCA devido à política do governo de recomposição do 

seu poder de compra” (SERRANO, 2010, p. 65). Serrano, portanto, observa que a política de 

valorização do salário mínimo foi importante para o aumento do salário médio, no Brasil. Outro 

autor sustenta essa ideia, afirmando que “a redução da desigualdade salarial, inicialmente 

promovida pelas políticas implementadas, expandiu o consumo e estimulou o investimento, 

acelerando o crescimento econômico” (RUGITSKY, 2016, p. 2). Segundo Gentil e Araújo 

(2012), o crescimento econômico do país foi impulsionado pelos mecanismos de transferências 

de renda para as famílias, expansão do crédito para pessoas de baixa renda e crescimento real 

do salário mínimo, entre outros. 

                                                           
4 Preços monitorados são preços administrados diretamente pelo governo, ou instituição governamental. 
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Sendo assim, Rugitsky (2016, p. 2) alega que, “ao expandir a renda da base da 

sociedade, deslocou-se um percentual maior do consumo para mercadorias e serviços intensivos 

em trabalho menos qualificados”. Isso posto, a diminuição da desigualdade salarial incentivou 

o consumo e o investimento, estimulando o crescimento econômico, o que proporcionou um 

aumento na demanda por trabalhadores menos qualificados. O aumento da demanda por mão 

de obra menos qualificada, fez com que os salários se elevassem, aproximando-se aos dos 

trabalhadores com maior qualificação. Giovannetti (2013) corrobora essa ideia dizendo que 

houve uma expansão do emprego, com expressivo aumento da renda média dos trabalhadores, 

o que proporcionou o crescimento do mercado de consumo. Segundo Silva (2006), outra fonte 

de aumento da renda, foram os incrementos de produtividade da indústria e com uma maior 

elasticidade-renda da demanda por serviços finais, haveria um crescimento dos preços de 

serviços ao consumidor final. 

Arbache (2015), em uma análise no período de 1980 a 2013, conclui que o crescimento 

do setor de serviços não se deu devido ao aumento da renda média, de mudanças na composição 

da demanda ou do crescimento industrial, uma vez que a renda per capita cresceu, em média, 

1,18%, nesse período, e, como já apontado por outros autores, o setor com o maior consumo de 

serviços, a manufatura, perdeu densidade industrial. O que leva a entender que, esse aumento 

da dinâmica do setor se dá em função da perda de diminuição de dinamismo dos outros setores. 

Outros possíveis fatores que podem ter contribuído para a expansão do setor é o crescimento 

populacional urbano e as transformações demográficas, e algumas peculiaridades, baixo custo 

de entrada de estoque de capital, tecnologia e capital humano, fizeram com que o setor fosse a 

única oportunidade de renda e emprego. 

 Summa (2014) argumenta que a política de valorização do salário mínimo, juntamente 

com políticas sociais pode afetar o poder de barganha dos trabalhadores, impactando em 

maiores salários. Como consequência, há um aquecimento do consumo privado, expandindo o 

mercado de bens e serviços, influenciando a inflação via aumento na margem de lucro. Um 

estudo do BCB (2010) mostra que a inflação de serviços é altamente inercial e as variações 

decorrentes do salário mínimo afetam esse aumento de preços. 

De acordo com Frischtak (2012), os empregos estão sendo criados na base da pirâmide, 

ou seja, empregos de baixa produtividade, nos serviços, comércio e construção civil, empregos, 

esses, instigados pelo crescimento do consumo. Assim como Rugitsky (2016), Frischtak (2012) 

declara que, nos últimos anos e devido ao crescimento econômico, o mercado de trabalho 

absorveu trabalhadores menos experientes e qualificados, e isso causou pressão nos custos e, 



25 
 

como consequência, esses custos espelharam-se nos preços dos bens e serviços não 

transacionáveis. 

O aumento do salário mínimo real possibilitou aos trabalhadores o aumento da renda 

familiar, que por sua vez, tiveram mais acesso a produtos e serviços que antes não consumiam. 

Porém, o setor de serviço não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento com o aumento 

da produtividade, que gerou o aumento nos preços do setor, “estudos sobre inflação apontam 

que os salários têm sido majorados acima da produtividade média da economia brasileira, 

criando desconfortos para acomodar o latente conflito distributivo existente na sociedade 

brasileira” (GENTIL E ARAÚJO, 2012, p. 3). De acordo com os autores, a variável salarial 

tem aparecido frequentemente nos diagnósticos de inflação, mesmo que seja precipitado afirmar 

que a inflação brasileira é resultante dos salários.  

Segundo a análise de dados feita por Summa (2014) o setor de serviços apresenta duas 

características que diferem do setor industrial, a ser: i) parte do setor de serviços é afetada 

diretamente pelo salário mínimo, e parte afetada pelo efeito do salário mínimo nos custos dos 

salários do setor, e ii) sem concorrência externa, o custo dos salários sobre os preços do setor é 

maior que dos outros setores, espera-se, portanto, um repasse dos salários para a inflação de 

serviços. À vista disso, essa análise indica que os fatores citados compreendem as razões para 

a inflação do setor ser sensível à política de salário mínimo, pois, o custo salarial para o setor é 

maior, uma vez que esse custo abarca uma elevada parcela do componente salarial, além de não 

possuir concorrência externa e apresentar baixo nível de produtividade. 

De acordo com a teoria de Baumol, como já citado na seção anterior, os salários do 

setor de serviços aumentam pelos aumentos causados na indústria de manufatura5, por outro 

lado, Borges e Silva (2015) colocam que, ao contrário da teoria de Baumol, os salários do setor 

de serviços poderiam não estar crescendo acompanhando os salários da indústria de manufatura, 

o que poderia levar, então, a um impacto inflacionário no setor de serviços.  

Apresentou-se nesse capítulo diferentes autores que são contrários a teoria de Baumol, 

e argumentam que, no Brasil, o aumento de custos e de salários no setor de serviços foi, 

sobretudo, através das políticas de transferência de renda e valorização do salário mínimo, que 

teve contribuição importante para o crescimento da renda média familiar. No capítulo 3 realizar-

se-á a exploração de dados mencionados nesse capítulo, para verificar quais fatores foram 

importantes para o aumento de preços no setor. 

  

                                                           
5 A Premissa proposta por Baumol é que os salários da indústria e de serviços são similares. 
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Capítulo 3 – Salários, produtividade e a inflação de serviços no Brasil no período 

recente 

 

Será apresentado neste capítulo a metodologia dos dados utilizados na pesquisa por 

fontes como o PAS e as Contas Nacionais. Serão abordadas variáveis como produtividade, 

salários e demais dados que ajudem a explicar qual a possível razão para o aumento da inflação 

de serviços. 

  

3.1 Metodologia e análise dos dados 

 

A análise foi desenvolvida através de dados secundários de pesquisas com abrangência 

nacional, a fim de analisar a dinâmica do setor de serviços. Para isso, o IBGE e o Ipeadata foram 

as principais fontes utilizadas no trabalho. 

A fonte de dados para a coleta dessas duas variáveis, foram a PAS (Pesquisa Anual de 

Serviços) e as Contas Nacionais. A PAS é, segundo o IBGE, uma importante fonte de dados 

setoriais para a compreensão do comportamento do mercado sob a ótica da oferta de serviços 

não financeiros. Como mencionado, os autores citados utilizam o conceito metodológico da 

PAS para produtividade, que é calculada a partir da divisão entre o valor adicionado bruto pelo 

número total de pessoas ocupadas no setor. 

O salário médio anual é uma das variáveis utilizadas para analisar se houve ou não 

crescimento dos salários, no setor de serviços, e para fazer um comparativo com a 

produtividade, tentando entender se esse aumento nos salários nominais é consequência do 

aumento da produção no setor, ou se está relacionado diretamente às políticas governamentais 

de distribuição de renda, ou relaciona a outros fatores, como produtividade, mercado aquecido, 

entre outros. Para tanto, foi realizada uma pesquisa nas publicações das Contas Nacionais do 

IBGE. 

Para a análise do aumento dos preços no setor de serviços, de modo a saber se, de fato, 

afetou a inflação geral dos últimos anos será montada uma tabela com o peso de cada item que 

compõem a cesta de serviços, disponibilizado pelo IBGE. O objetivo, então, será mostrar a 

influência que o setor dispendeu na inflação geral, analisando os relatórios de inflação 

disponibilizados trimestralmente pelo BCB. 

A análise de dados baseia-se nos textos de Santos (2014) e Giovannetti (2013), que 

apontam alguns indicadores que podem ter contribuído para o crescimento da inflação no setor 

de serviços, como baixa produtividade, rápido crescimento da renda da população mais pobre, 
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aumento da demanda por serviços que são mais intensivos em trabalho, e, até 2014, queda no 

desemprego. Um ponto importante destacado por Santos (2014), é a diferente tipologia adotada 

pelo IBGE e o BCB; o IBGE classifica como serviços os itens como transporte, energia elétrica, 

distribuição de gás entre outros, porém o BCB desassocia esses itens e classifica como 

monitorados, que são preços administrados por órgãos federais, essa diferença na metodologia 

pode deixar o resultado da inflação de serviços incompleta, pois não será abarcado todos os 

itens classificados pelo IBGE. 

A análise inicia-se com o objetivo de saber como foi a participação de cada setor na 

economia durante o período de 2002 a 2014, e, assim, sabermos qual a expressividade 

econômica do setor de serviços, para isso, é necessário ver sua participação no PIB. A figura a 

seguir mostra a participação de cada setor no PIB, no período de 2002 a 2014 (último ano 

disponível), para analisarmos a expressividade no setor de serviços no total da economia. Os 

dados sobre o valor adicionado de cada setor foram retirados das Contas Nacionais do IBGE. 

 

Figura 1 – Participação dos setores no PIB (Brasil 2002-2014) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais, IBGE. 

 

A figura 1 indica que, ao longo do período de análise, o setor de serviços possuiu a 

maior parcela de participação no PIB. Observa-se que o setor industrial perdeu um pouco da 

sua participação, como observado em 2004 – ano em que a indústria teve sua maior 

participação, no período analisado – com 30% de valor adicionado na economia e, em 2014 

esse valor caiu para 23%. O setor de serviços cresceu sua parcela com 66% em 2002, e fechando 

o ano de 2014 com 71%. A agropecuária se manteve em patamares baixos, com 6,6% em 2002, 
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e 5,0% em 2014. Dessa forma, ao longo do período de 2002 a 2014, os dados sugerem que 

importância de cada setor na economia teve poucas alterações significativas.  

A figura 2, a seguir, mostra o número de ocupações de cada setor na economia. Essa 

figura foi construindo retirando os dados sobre a ocupação de cada setor, que estão disponíveis 

nas Contas Nacionais do IBGE. Os dados sobre emprego, não mostram apenas aqueles que 

possuem carteira assinada, mas também trabalhadores sem vínculo formal, como autônomos. 

Portanto, esses dados possuem um campo de abrangência maior que os dados da RAIS – 

Relação Anual de Informações Sociais –, que não foi utilizado, exatamente por conter dados 

que mostram apenas a quantidade de trabalhadores com carteira assinada, o que deixa a análise 

incompleta, já que o número de empregados sem vínculo formal é muito grande. O objetivo 

desse dado, portanto, é mostrar o tamanho do setor de serviços na economia. 

 

Figura 2 – Parcela de cada setor no emprego (Brasil 2002-2014) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais, IBGE. 

 

A parcela dos setores no total das ocupações reflete o último dado, do PIB, na figura 

2, os dados indicam que o número de trabalhadores vinculados ao setor de serviços ultrapassa 

60% do total, em 2002, e ficando perto de 65%, em 2014. A indústria possuiu, em 2002, 19% 

do total de pessoas empregadas na economia, e atingindo 21%, em 2014; e a agropecuária, que 

mais perdeu grande parcela de vínculos empregatícios, passou de 21% no número total de 

empregos, em 2002, para 13%, em 2014. Os dados da figura 2 sugerem que o setor econômico 

que mais possui vínculos empregatícios, formal e informal, é o de serviços. Uma das 
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consequências do aquecimento da demanda, pelas políticas governamentais, como visto no 

capítulo 2, é a diminuição da taxa de desemprego; nessa figura observa-se um crescimento no 

número de empregos no setor de serviços. 

A produtividade do trabalho nos setores econômicos, foi feita com base nas Contas 

Nacionais do IBGE no período entre 2002 a 2014, dado que este foi o último ano divulgado 

pelo IBGE. A mensuração da produtividade está amparada nos autores Santos (2014) e 

Giovannetti (2013), que buscaram se basear no conceito de produtividade estabelecido pelo 

IBGE, que é medido através da divisão do valor adicionado bruto pelo número de pessoas 

ocupadas. Busca-se verificar a trajetória da produtividade no setor de serviços, com o intuito de 

compreender se essa trajetória teve influência no que tange à inflação no setor. 

 

Figura 3 – Produtividade do trabalho (em mil R$) (Brasil 2002-2014) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais, IBGE. 

 

Na figura 3, pode-se observar que a produtividade no setor de serviços esteve próximo 

ao setor industrial, mantendo um crescimento constante ao longo do período de análise. Na 

figura acima, os dados indicam que o setor de serviços possui alta produtividade do trabalho, 

mas não significa que é o setor mais produtivo. O setor industrial, mesmo com pouca diferença, 

é o setor mais produtivo da economia brasileira. Observa-se que em 2002 a produtividade nos 

dois setores, indústria e serviços estiveram próximas, tomando um distanciamento em 2004, e 

em 2011 e se aproximando novamente em 2014, sugerindo que o setor de serviços tem 

produtividade alta. Esse resultado corrobora a análise feita por Jacinto e Ribeiro (2015), como 
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colocado no capítulo 2, que o setor de serviços possui alta produtividade, já que a visão 

tradicional coloca o setor de serviços como um setor de baixa produtividade. 

Para compreender se houve de fato elevação nos custos, é necessário verificarmos o 

crescimento do salário médio e os gastos com pessoal, bem como a receita bruta do setor, que 

são fornecidos pela PAS. 

  

Figura 4 – Salário médio real no setor de serviços deflacionados (Brasil 2001-2014) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Anual de Serviços, IBGE. 

* A PAS atribui uma quantidade em salário mínimo como média salarial para o setor de serviços. Assim, 

foi calculado a quantidade de salário mínimo com o valor do salário mínimo de cada ano correspondente. 

Por exemplo: a média salarial do setor em 2001 era de 3,6 salários mínimos e foi multiplicado pelo 

salário mínimo vigente daquele ano, que era de 180,00, dando um total de 648,00. 

As informações sobre os gastos que o setor possui com os empregados e a receita bruta, 

são necessárias pois essas informações revelam a importância do custo do trabalho no setor. 

Portanto, veremos no conjunto das figuras a seguir, os gastos dispendidos pelo setor, dos grupos 

que formam a estrutura produtiva dos serviços não financeiros. Esses grupos de atividades 

foram decompostos do CNAE 2.0 – Classificação Nacional de Atividade Econômica – que são: 

i) Serviços prestados às famílias, ii) Serviços de informação e comunicação, iii) Serviços de 

transporte e correio, iv) Serviços prestados às empresas, v) Atividades imobiliárias, vi) Serviços 

de manutenção e reparação vii) Outras atividades de serviços. 
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Figura 5 – Relação gastos com pessoal e receita bruta (Brasil 2005-2012) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Anual de Serviços (2005 a 2012), IBGE. 

 

Figura 6 – Relação gastos com pessoal e receita bruta (%) por segmentos do setor de 

serviços (Brasil 2005-2012) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Anual de Serviços (2005 a 2012), IBGE. 

 

As figura 5 e 6 foram construídos através da divisão dos dados de gastos com pessoal 

pela receita bruta do setor de serviços, com o intuito de verificar qual a relação entre as duas 

variáveis para obter o peso dos gastos com trabalhador na receita do setor. Observando as 

figuras acima, com os grupos que compõe o setor de serviços, segundo a PAS, verifica-se que 

o setor de serviços teve uma trajetória crescente entre 2007 a 2011. Uma das possíveis 

explicações para esse fenômeno é a política de valorização do salário mínimo que, como 
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discutido no capítulo 2, influência no aumento do salário médio. Esse dado pode ser verificado 

na figura 4, que foi construída com os dados para o salário médio do setor de serviços atribuído 

pela PAS, e deflacionados à preços de 2016. Os salários deflacionados no período entre 2001 a 

2014 sugerem que houve um crescimento considerável ao longo dos anos de análise que, 

segundo Rugitsky (2016) se deve, em boa medida, as políticas públicas de diminuição da 

desigualdade e que, de acordo com o autor, tem como principal explicação para essa queda da 

desigualdade a política de valorização do salário mínimo. A figura 6 corrobora com a 

perspectiva dos autores, discorrida no capítulo anterior, de que o segmento com maior peso no 

setor de serviços são os serviços prestados às empresas, uma vez que o setor de serviços é 

formado por segmentos heterogêneos, o que pode influenciar boa parte da dinâmica do setor. 

Os serviços de informação é um segmento intensivo em capital com alto nível tecnológico, 

verifica-se, na figura 6, que esse é um dos segmentos com menor peso de mão de obra no setor. 

Para obter um maior esclarecimento sobre como os itens que integram o setor de 

serviços afetam a economia, será apresentado, no quadro1 e na tabela 1, dados mais específicos 

sobre o peso desses itens. 

Para fazer o cálculo da inflação, o IPCA observa a variação de preços de uma 

determinada cesta de bens e serviços que mais afetam o orçamento das famílias. No caso do 

IPCA a cesta está representada abaixo (tabela 1), que além de mostrar os grupos que a 

compõem, também exibe o peso que cada grupo integra na sua estrutura. Utiliza-se julho de 

2016, pois este foi o último ano divulgado pelo IBGE. 

O quadro a seguir mostrará os subitens que são classificados como serviços, baseado 

em Santos (2014), com informações da POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares – de 2008-

2009.  
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Figura 7 – Subitens classificados como serviços (por POF de referência6) 

Serviços de alimentação Serviços habitacionais Consertos domésticos Transporte público 

Refeição fora de casa; 

lanche; café da manhã; 

refrigerante e água mineral; 

cafezinho; cerveja; outras 

bebidas alcoólicas; doces. 

Aluguel residencial; 

condomínio; taxa de 

água e esgoto; mudança; 

mão de obra para 

reparos; gás 

encanado; energia 

elétrica residencial. 

Conserto de 

refrigerador; conserto de 

aparelho de som; 

conserto de televisor; 

conserto de máquina de 

lavar roupa; reforma de 

estofado; manutenção de 

microcomputador. 

Ônibus urbano; táxi; 

trem; ônibus 

intermunicipal; 

ônibus 

interestadual; 

passagem aérea; 

metrô; transporte 

hidroviário; 

transporte escolar. 

Serviços para donos de 

veículos 

Saúde Privada Serviços pessoais Serviços de 

recreação 
Emplacamento e licença; 

seguro voluntário de 

veículo; conserto de 

automóvel; estacionamento; 

pedágio; multa; lubrificação 

e lavagem; pintura de 

veículo; 

aluguel de veículo. 

Médico; dentista; 

fisioterapeuta; 

psicólogo; exame de 

laboratório; 

hospitalização e cirurgia; 

exame de imagem; plano 

de saúde. 

Costureira; manicure; 

cabeleireiro; empregado 

doméstico; depilação; 

despachante; serviço 

bancário; conselho de 

classe. 

Cinema; ingresso 

para jogo; clube; 

tratamento de 

animais; locação de 

DVD; boate e 

danceteria; jogos de 

azar; motel; hotel; 

excursão; revelação e 

cópia. 

Educação Privada Serviços de 

Comunicação 

  

Creche; educação infantil; 

ensino fundamental; ensino 

médio; ensino superior; pós-

graduação; fotocópia; curso 

preparatório; curso técnico; 

curso de idioma; curso de 

informática; atividades 

físicas. 

Correio; telefone fixo; 

telefone público; 

telefone celular; acesso à 

internet; telefone com 

internet; tv por 

assinatura com internet. 

  

Fonte: Adaptada a partir de Santos, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 POF 2008-2009. 
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Tabela 1 – Índice de preço (IPCA) julho 2016 

              Grupos Peso 

Alimentação e bebidas 25,94 

Habitação 15,39 

Artigos de residência 4,23 

Vestuário 6,0 

Transportes 17,92 

Saúde e cuidados pessoais 11,48 

Despesas pessoais 10,65 

Educação 4,66 

Comunicação 3,74 

Fonte: IBGE 

 

Os grupos apresentados na tabela 1, se decompostos, mostram grupos de subitens que 

podem ou não ser considerados de serviços (como mostrado no quadro 1). Dos grupos 

apresentados na tabela 1 apenas o grupo Vestuário não possui nenhum subitem que é 

considerado como serviço. No item Alimentação e bebidas dezesseis subitens não fazem parte 

dos serviços; do grupo Habitação apenas o subitem aluguel e taxas se insere na classificação 

serviços; no grupo artigo de residência, o subitem conserto e manutenção é o único que se 

apresenta como serviços. E isso acontece nos demais grupos, que contém subitens que fazem 

parte dos serviços e subitens que não fazem parte. 

Os itens classificados como serviços pelo IBGE se inserem em grupos que não são 

formados totalmente por itens de serviços, como foi dito, e isso pode dificultar uma análise 

mais precisa da inflação do setor. O quadro 1 mostra que são muito os itens classificados como 

serviços e, na tabela 1, esses itens estão divididos e agrupados com outros itens que não são 

serviços. Para uma análise complementar da inflação do setor, a tabela 2 mostrará os deflatores 

do PIB dos três setores da economia. 
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Os dados do deflator do PIB7 foram retirados do IPEA/DATA, que estão disponíveis 

até 2013. Esses dados nos mostram a variação de preços dos três setores da economia, e a análise 

terá foco no setor de serviços traçando um comparativo entre os outros setores.  

 

Tabela 2 – Deflator dos setores (% a.a.) (Brasil 2000-2013) 

Ano Agropecuária Indústria Serviços 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

9,73 

10,06 

18,31 

21,85 

3,65 

-8,98 

1,23 

8,80 

12,79 

6,34 

2,39 

8,32 

5,10 

10,35 

12,27 

6,96 

12,03 

17,40 

13,57 

5,28 

6,12 

3,33 

8,73 

10,31 

9,41 

5,65 

0,47 

4,16 

3,34 

8,15 

9,00 

11,94 

4,92 

10,11 

7,16 

7,34 

6,78 

8,22 

7,99 

7,12 

6,10 

9,05 

Média 8,56 7,84 7,66 

Fonte: IPEADATA 

 

Na tabela 2, a analise se dá através do acompanhamento da evolução dos preços ao 

longo do tempo. O deflator do PIB nos apresenta uma maior abrangência da variação de preços, 

de forma agregada, dos setores, tornando a análise mais completa, uma vez que os índices de 

preços são construídos utilizando uma cesta com os principais produtos de consumo que afetam 

a maioria da população. Partindo de 2001, a variação de preços no setor de serviços foi 

significativa sendo 8,15%, mantendo-se alta até 2003 com 11,94%. Em 2004 a variação de 

preços diminuiu para 4,92%, mas aumentando, a partir 2005 com 10,11%, e mantendo-se em 

níveis elevados até 2013 com um deflator de 9,05%, último ano divulgado. É nítido, portanto, 

                                                           
7 O deflator do PIB mede a variação de preços de todo o setor a partir da razão entre o PIB correntes e o 

do ano anterior. 
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o aumento da variação de preços que o setor de serviços alcançou, ao longo dos anos com uma 

média de 7,66%, em catorze anos, em comparação com o setor industrial, cuja variação oscilou 

no mesmo período. O deflator com a média mais alta foi o setor agropecuário com 8,56%. Esse 

resultado entra em acordo com o crescimento da participação do emprego no setor, e com o 

crescimento do salário mínimo ao longo dos anos.  

 

3. 2 Composição da inflação de serviços pela ótica do Banco Central 

 

Esta seção irá tratar da análise do setor de serviços tendo como base os relatórios de 

inflação disponibilizados pelo Banco Central. Nesses relatórios, o Banco Central apresenta os 

itens que mais afetaram a inflação de cada trimestre do ano (incluindo a inflação de serviços), 

e trazem ao público a dinâmica da inflação de serviços no período recente.  

Observe-se que os serviços considerados (...) correspondem a 23,7% da cesta 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), uma vez que não 

incluem todos os serviços contemplados pelo índice, em especial: (i) os 

serviços constantes do grupo de monitorados e administrados por contrato, a 

exemplo de transportes públicos, e (ii) os serviços em que salários têm pouca 

relevância na composição dos custos, a exemplo de aluguéis (BCB, p. 23. 

Março 2011) 

 

Para isso, o período de analise foi de 2010 a 2016. O relatório de inflação do BCB tem 

periodicidade trimestral e detalha como foi a trajetória da inflação do trimestre observado, 

liberando os resultados um mês depois do período de análise. A tabela 3, a seguir, foi montada 

contendo os principais itens de serviços apresentados pelo Banco Central no que tange a 

variação de preços do setor. A partir dessa tabela será realizada uma análise destacando os itens 

que podem ter variado pelos fatores apresentados no capítulo 2, como o aumento da renda 

familiar.  

 

Tabela 3 – Principais itens na variação de preços do setor de serviços, segundo o BCB 

Ano Trimestre Itens 

2010 1 Educação; 

2 Empregado doméstico, serviços de educação; 

3 Empregado doméstico; 

4 Empregado doméstico. 

2011 1 Cursos. 

2 Empregado doméstico. 
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3 Empregado doméstico. 

4 Empregado doméstico. 

2012 1 Cursos regulares e cursos  

diversos. 

2 Educação, alimentação fora do 

domicílio e empregado doméstico. 

3 Alimentação fora do domicílio. 

4 Passagem aérea e alimentação fora 

do  domicílio. 

2013 1 Cursos regulares e aluguel residencial. 

2 Não informado. 

3 Passagem aérea e excursão. 

4 Serviços pessoais e excursão. 

2014 1 Cursos regulares. 

2 Cursos regulares, alimentação fora do 

domicílio e excursão. 

3 Alimentação fora do domicílio,  

conserto automóvel, passagem aérea e  

hotel. 

 4 Passagem aérea e conserto de automóvel. 

2015 1 Alimentação fora do domicílio e cursos 

regulares. 

2 Cursos regulares e passagem aérea. 

3 Passagem aérea e alimentação fora de  

casa. 

4 Passagem aérea e alimentação fora do 

domicílio. 

2016 1 Cursos regulares. 

2 Passagem aérea e cursos regulares. 

3 Passagem aérea e hotel. 

4 Educação. 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório de inflação do Banco Central, 2010 a 2016. 
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No primeiro trimestre de 2010, o item que mais impactou na inflação do período foi o 

grupo educação, que teve reajuste de 2,77%. No segundo trimestre o item que impulsionou a 

aceleração dos preços foi o de empregado doméstico e os serviços de educação. No terceiro 

trimestre foi registrado recuo no item empregado doméstico em comparação com o período 

anterior. O quarto trimestre fechou com um aumento nos preços do item empregado doméstico. 

Observa-se que os itens educação e empregado doméstico se repete nos trimestres. 

Em 2011, a evolução dos preços refletiu o aumento dos preços dos serviços, que 

apresentam maior persistência inflacionária. No primeiro trimestre, os itens que mais 

contribuíram para a variação de preços foi o item cursos; essa aceleração nos preços se deu por 

pressões sazonais. No início de 2011, portanto, as taxas de inflação foram impactadas por 

fatores sazonais, educação e reajuste de transporte público. No segundo trimestre o item 

empregado doméstico registrou aumentos na variação de preços do setor. Com poucos detalhes, 

o BCB indica que a inflação, no terceiro trimestre, dos serviços diminuiu devido ao item 

empregado doméstico. No quarto trimestre, houve pressão referente ao item empregado 

doméstico, que foi o item que mais teve variação nos preços do setor, nesse ano.  

Segundo o Banco Central (2011), os preços dos itens serviços registram variações 

superiores às do IPCA. Um importante item para a inflação do setor é a educação8, que sofre, 

principalmente, com a sazonalidade, e é necessário, segmentar o setor em grupos e isolar esse 

item, que segue um padrão sazonal diferente dos demais itens.  

Um importante determinante para a variação de preços no setor serviços, destacado 

pelo Banco Central (2011), que contribui para a inflação plena, é o aumento da massa salarial 

real e a relativa rigidez de oferta de serviços no curto prazo. O BC considera os índices de 

produtividade e salários reais para analisar as pressões de custo no setor de serviços, mostrando 

que houve um deslocamento acentuado desses dois índices a partir de 2010, o que pode ser 

atribuído a certa rigidez de oferta, associado à evolução dos salários reais no setor. O Banco 

Central (2011) mostra, portanto, que esses indicadores sugerem que os ganhos de produtividade 

foram inferiores aos aumentos reais de salário, que em parte é explicado pelo vínculo existente 

entre os salários do setor e o salário mínimo. Cabe aqui apontar que, segundo o Banco Central 

(2011), os salários reais passaram a apresentar correções semelhantes às do salário mínimo, 

depois de certa estabilidade entre 2003 a 2006. Verificou-se, por meio de aumentos no salário 

mínimo, juntamente com aumentos no salário real, um maior nível de renda familiar e, segundo 

o Banco Central (2011), uma pesquisa da POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares – de 2008, 

                                                           
8 Como será mostrado a seguir, o item educação está sempre em destaque nos primeiros trimestres dos 

anos analisados como um item que puxa a inflação de serviços, segundo os relatórios do Banco Central. 
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pode observar que o peso das atividades serviços teve um aumento na participação nas despesas 

das famílias com níveis de renda mais elevados, sobretudo os itens serviços pessoais, educação 

e saúde. 

No ano de 2012, os preços dos serviços tiveram uma variação de 2,83% referente ao 

primeiro trimestre, e os itens que mais contribuíram para essa variação foram cursos regulares 

e cursos diversos. No segundo semestre a variação dos preços dos serviços recuou para 1,51%, 

devido aos itens educação e alimentação fora do domicílio, mesmo com o aumento no item 

empregado doméstico. O terceiro trimestre terminou com uma variação de 1,81% nos preços 

dos serviços, O BCB destaca o item alimentação fora do domicílio como a causa desse aumento. 

No quarto trimestre a variação dos preços dos serviços encerrou com aceleração de 1,85%, em 

consequência dos aumentos de passagem aérea e alimentação fora do domicílio. O item mais 

expressivo na variação de preços em 2012, foi alimentação fora do domicílio.  

O primeiro trimestre de 2013 encerrou com uma variação de 3,23% dos preços dos 

serviços frente a 1,85% no mesmo período de 2012, esse aumento foi referente aos itens cursos 

regulares e aluguel residencial. O segundo trimestre fechou com uma variação de 1,37%, um 

recuo referente ao primeiro trimestre, devido à queda dos preços dos itens cursos regulares, 

alimentação fora do domicílio e passagem aérea. O terceiro trimestre terminou com variação 

dos preços de serviços de 1,89%, devido a aumentos dos itens passagem aérea e excursão. No 

último trimestre do ano de 2013, a variação dos preços dos serviços encerrou em 1,81% devido 

à desaceleração dos preços os itens serviços pessoais e excursão. 

A essa análise, o Banco Central (2013 p. 29) afirma que as transformações econômicas 

decorrentes da evolução do emprego e da renda, dos programas sócias de transferência de renda 

e o processo de inclusão social, ajudam a explicar a dinâmica dos preços dos serviços, o que 

pode refletir pressões de custos, justamente pelo aumento de salários que incide na estrutura de 

custos do setor, que é predominantemente intensivo em mão de obra. “A inflação relativa do 

setor de serviços apresentou tendência de alta de 2005 a 2012, inverteu a tendência no segundo 

trimestre de 2012, mas voltou a se elevar nos últimos meses, repercutindo, de um lado, a 

elevação da própria inflação de serviços e, de outro, a redução da inflação cheia” (BCB, 2013, 

p. 30); esse arrefecimento da inflação do setor, no final de 2011, não acompanhou os serviços 

intensivos em trabalho, que constituem 23,3% do segmento de serviço, boa parte devido ao 

reajuste do salário mínimo, já que os serviços intensivos em trabalho absorvem mais 

intensamente os aumentos dos custos de mão de obra. 

Em 2014, a variação de preços dos serviços foi de 2,90% no primeiro trimestre, com 

principal destaque para o item cursos regulares, porém, houve uma redução de nos preços da 
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passagem aérea. O segundo semestre terminou com um aumento de 1,84% nos preços dos 

serviços, destacando a desaceleração nos itens cursos regulares, alimentação fora do domicílio 

e excursão. No terceiro trimestre os preços dos serviços aumentaram 1,65%, nesse período 

houve desaceleração do item alimentação fora do domicílio e conserto de automóvel, mas 

também aumento dos preços que tiveram relação com a Copa do Mundo, como os itens 

passagem aérea e hotel. O quarto trimestre terminou com aumento de 1,67% devido à elevação 

dos preços passagem aérea e conserto de automóvel, e recuo nos itens alimentação fora do 

domicílio, aluguel, condomínio e recreação. 

Segundo o Banco Central (2014), a inflação de serviços – que representa 36% da 

variação total do IPCA –  sobretudo os serviços intensivos em trabalho – representa 24% da 

inflação de serviços e 9% da variação total do IPCA –, tem alcançado patamares maiores ao do 

IPCA, desde setembro de 2008. O Banco Central (2014) argumenta que em linhas com o 

aumento da inflação de serviços, o salário de admissão também se elevou (pode-se aqui dizer 

que esse aumento foi decorrência dos reajustes realizados no salário mínimo) no mercado 

formal, e apresentam trajetórias semelhantes, tendo, possivelmente, uma correlação entre essas 

duas variáveis. Em uma análise estatística, estimou-se que “uma alta de 1,00% no salário de 

admissão é repassada a preços de serviços intensivos em mão de obra numa razão entre 1,09% 

a 1,20% (BCB, 2014, p. 30), isso sugere que a inflação de serviços intensivos em trabalho está 

associada ao custo desse trabalho, que é medido pelo salário de admissão; e, uma vez que haja 

queda no salário de admissão, é possível que essa queda se reflita nos preços intensivos em mão 

de obra. 

O ano de 2015, os preços dos serviços aumentaram 3,17% no primeiro trimestre, com 

aceleração dos itens alimentação fora do domicílio e aumento sazonal dos cursos regulares. O 

segundo trimestre terminou com um aumento de 1,51% nos preços dos serviços, o BCB destaca 

que a desaceleração nos preços dos itens cursos regulares e passagens aéreas obteve uma 

diminuição na variação, em comparação com o primeiro trimestre. No terceiro trimestre, a 

variação de preços dos serviços foi de 1,66% pela elevação, sobretudo, das passagens aéreas e 

o arrefecimento dos preços do item alimentação fora do domicílio. O último trimestre finalizou 

com aumento de 1,76% nos preços dos serviços, pela elevação nos preços de passagens aéreas 

e alimentação fora do domicílio.  

O primeiro trimestre de 2016 teve uma variação de 2,70% nos preços dos serviços 

destacando a aceleração sazonal, nesse período, nos preços dos cursos regulares. O segundo 

trimestre terminou com variação de 1,19% nos preços dos serviços devido à redução nos preços 

das passagens aéreas e dos cursos regulares. No terceiro trimestre, a inflação de serviços 



41 
 

terminou com 1,55%, devido a elevações dos preços de passagem aérea e hotel, estimulados 

pela maior demanda nos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No quarto trimestre a 

desaceleração dos preços ecoou fatores temporários, como a diminuição dos preços do turismo 

e os reajustes sazonais de educação9. 

Observa-se, na tabela 3, que os itens com maior impacto para a inflação de serviços, 

nos anos de 2010 e 2011, foram integralmente compostos pelos itens educação (cursos) e 

empregado doméstico. A variação de preços desses itens pode estar relacionada ao aumento da 

renda das famílias, pois as políticas de transferência de renda e valorização do salário mínimo, 

possibilitaram a maior demanda desses itens por parte das famílias. Nos anos seguintes, de 2012 

a 2016, o item educação foi importante em nove trimestres, podendo estar associado ao 

crescimento da renda, e também ao maior acesso a informação. Em geral, verifica-se que esses 

dois itens estavam diretamente associados às políticas governamentais de crescimento 

econômico, e tiveram um impacto importante na inflação do setor de serviços. 

 

  

                                                           
9 A partir do segundo semestre de 2016 houve mudanças na descrição da inflação, por isso, no quarto 

trimestre não foi divulgado o percentual da inflação de serviços, assim como nos últimos dois trimestres 

desse ano para a inflação dos monitorados. Portanto, essa mudança na descrição do BCB impediu a análise 

mais detalhada no segundo trimestre de 2016. 
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Considerações finais 

 

Conforme apontado ao longo do trabalho, e de acordo com Giovannetti (2013) e Santos 

(2014), o setor de serviços vem apresentando uma elevação no nível de preços, nos últimos 

anos. Este trabalho buscou analisar se as políticas de valorização de transferência de renda e 

valorização do salário mínimo impactaram a inflação do setor de serviços, analisando, 

especialmente, o salário e a produtividade do setor, para verificar a causa do aumento de preços. 

Uma possível conclusão que a pesquisa indicou é que aumento da demanda doméstica 

foi impulsionada pela menor taxa de desemprego, que se refletiu em um aumento da massa 

salarial, estímulo ao crédito e pelas políticas de transferência de renda, como a valorização do 

salário mínimo, refletindo, também, a elevação do salário médio. Esses mecanismos 

estimularam o consumo, e como consequência o nível de preços também aumentou, em especial 

do setor de serviços, já que a expansão da renda, pelas políticas governamentais, aumentou o 

consumo por mercadorias e serviços intensivos em trabalho menos qualificados. 

É possível que o aumento dos salários provocou também uma inflação de custos no 

setor, em que a despesa com o pessoal ocupado do setor mostrou um crescimento acentuado 

entre 2007 e 2011. Se o aumento salarial não estiver acompanhado de crescimento na 

produtividade, e devido a heterogeneidade do setor de serviços, com segmentos intensivos em 

trabalho e baixo nível tecnológico, pode haver o repasse do maior custo para os preços, 

conduzindo a uma inflação de custos. Verificou-se que o setor de serviços pode possuir alta 

produtividade, no período analisado, e uma das possíveis conclusões é que o aumento de preços 

foi resultado do crescimento acelerado dos salários, porém, a produtividade pode não ter 

acompanhado essa aceleração dos salários. 

Outro ponto observado é a intensa relação que os setores de serviços e industrial 

possuem. O setor que mais agrega valor é o industrial, por isso, um dos segmentos com maior 

produtividade do setor de serviços, são os serviços voltados ao consumo intermediário; a 

indústria, dessa maneira, permitiu que alguns serviços se especializassem, gerando maior 

produtividade. Por isso, é importante que um país tenha uma economia baseada nos dois setores, 

industrial e serviços, e não concentrada apenas em um setor, visto que a indústria permite 

ganhos de produtividade no setor serviços, e a especialização dos serviços junto com a divisão 

do trabalho proporciona economia de escala à indústria. 

O RMI, utiliza a contração da demanda (através de seus diferentes mecanismos de 

transmissão) -  para combater a inflação. Esses mecanismos, portanto, poderiam acarretar um 

cenário reverso ao proposto com as políticas de valorização de renda e com a redução do poder 
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aquisitivo familiar, através de altos juros praticados pelas autoridades monetárias. A questão 

que fica é se esse caráter reverso é o ideal para a economia e para a população como um todo. 

Como a intenção deste trabalho não é esgotar todos os assuntos sobre o setor de 

serviços, e entendendo que há poucos estudos sobre o tema na literatura, propõe-se, para 

trabalhos futuros, a criação de uma cesta de serviços adequada a análise de inflação, pois alguns 

serviços amplamente utilizados e que afetam a população diretamente, como transporte público, 

não estão na cesta de serviços do BCB, mesmo sendo classificados como serviços pelo IPCA.  
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