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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos salários reais por meio 

da ótica da produtividade da economia brasileira no período de 2002 a 2018. No o processo de 

análise foi feita a discussão e a avaliação da Produtividade Total dos Fatores de Produção (PTF), 

a partir do modelo Neoclássico de crescimento econômico em conjunto com hipóteses 

monetaristas ampliada com a Curva de Phillips, verificando quais políticas econômicas 

influenciaram o cenário naquele momento. Adicionalmente, também verificamos tanto o 

comportamento do mercado aberto quanto a produtividade e o desequilíbrio da distribuição dos 

salários entre a massa produtiva e os empresários e como ela se aplica ao período em análise. 

Por fim, por meio de uma regressão econométrica aplicando o método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) e software R, buscamos entender se a produtividade impacta diretamente no 

crescimento dos salários reais, onde observamos que outras variáveis inseridas no modelo 

também possuem impacto significativo para o crescimento dos salários reais, como o PIB e a 

Inflação Interna, portando, justificando a realização deste estudo. 

Palavras-chave: salário real; produtividade; curva de Philips; modelo monetarista; mínimos 

quadrados ordinários. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

The present work aimed to analyze the behavior of real wages from the perspective of 

productivity of the Brazilian economy in the period 2002 to 2018. In the process of analysis, 

the discussion and evaluation of the Total Productivity of Production Factors (TFP) was carried 

out from the Neoclassical model of economic growth together with monetarist hypotheses 

amplified with the Phillips Curve, verifying which economic policies influenced the scenario 

at that time. Additionally, we also verified both the behavior of the open market and the 

productivity and imbalance in the distribution of wages between the productive mass and 

entrepreneurs and how it applies to the period under analysis. Finally, through an econometric 

regression applying the Ordinary Least Squares (OLS) method and R software, we seek to 

understand whether productivity directly impacts the growth of real wages, where we observe 

that other variables included in the model also have a significant impact on the growth of real 

wages, such as GDP and Internal Inflation, therefore, justifying this study. 

Keywords: real wages; productivity; Phillips’s curve; monetarist model; ordinary least squares. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil vem sofrendo diversas transformações ao longo dos anos, tanto no que diz 

respeito ao cenário político quanto ao cenário econômico, e podemos salientar que essas 

mudanças foram dadas por alguns fatores como a estabilidade da nova moeda e a abertura 

comercial. Salienta-se também que durante um período recente da economia, principalmente, 

entre o início da década de 2000 e do surgimento da crise financeira internacional, em 2008, a 

economia brasileira atravessou uma fase de crescimento econômico e inclusão social. 

Dentre os principais fatores que podem ser apontados para essa fase de crescimento e 

inclusão social que o país atravessou ressaltam-se: a ampliação do crédito, as políticas sociais 

de redistribuição de renda e da valorização do salário mínimo, a grande inclusão da população 

ao mercado de trabalho e de consumo e, por fim, um cenário externo de crescimento acelerado 

que fomentou a valorização de commodities exportadas pelo Brasil. 

Entretanto, o recente ciclo de crescimento econômico esteve, portanto, fortemente 

associado ao crescimento das taxas de ocupação e de participação da força de trabalho, e não 

parece ter sido acompanho, na mesa proporção, pelo crescimento dos indicadores de 

produtividade dos fatores de produção (DE NEGRI e CAVALCANTE, 2013). 

Ademais, quando os salários reais crescem, ocorre um conflito distributivo entre 

empresários e trabalhadores. Uma forma de analisar esse problema é a partir da abordagem 

Neoclássica, onde, normalmente a economia encontra-se em pleno emprego. Assim, quando 

ocorre um aumento dos salários reais sem contrapartida com a elevação da produtividade, tem-

se como efeito a compressão da lucratividade das firmas. 

Há diversos modelos que estudam e analisam a determinação das variações de preço e 

salários, mostrando as forças de mercado que determinam o salário real, sendo o mais 

usualmente utilizado o trabalho de William Phillips, que em 1958 investigava a relação nas 

modificações nos salários e desempregos, que posteriormente se tornou conhecido como 

“Curva de Phillips” por se tratar da relação inversas que as duas variáveis adotam entre si. 

Logo, este trabalho busca entender, por meio da Curva de Phillips e, também, por meio 

de uma adaptação feita por Ball e Moffit (2001), se há relação entre a produtividade do trabalho 

e o salário real no Brasil entre os anos de 2002 a 2018 nessa curva, passando a ser uma Curva 

de Phillips adaptada. Ou seja, esse trabalho buscar entender como os níveis de crescimento de 

produtividade durante o período influenciaram e estão relacionados ao crescimento dos salários 

reais do Brasil. 
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1.1 Hipótese 

A hipótese deste trabalho é a de que, apesar do forte crescimento econômico do Brasil 

no período de estudo, o ganho de produtividade dos fatores de produção não foi a principal 

determinante de elevação dos salários reais durante o período. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os efeitos da produtividade dos fatores de produção sobre a dinâmica dos 

salários reais da economia brasileira ao longo do período de estudo. O período a ser analisado 

será entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018, devido a disponibilidade de dados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Desenvolver os modelos teóricos necessários para a relação entre produtividade e salário 

real; 

b) Apresentar a literatura sobre produtividade dos fatores de produção, Curva de Phillips, 

mercado de trabalho e oferta agregada e demanda agregada. 

c) Estimar o modelo econométrico para verificar se existe relação entre a produtividade total 

dos fatores de produção e a dinâmica dos salários reais. 

d) Analisar a PTF na indústria de transformação no período de estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Produtividade Total dos Fatores de produção 

A produtividade da mão de obra é um dos indicadores parciais que mensura os rendimentos 

dos fatores de produção. A Produtividade Total dos Fatores leva em conta não somente o uso 

da mão de obra, mas também considera o uso de matéria-prima e serviços de capital. Portanto 

para Bonelli e Fonseca (1998), é possível que em resposta a uma elevação no preço relativo de 

um fator, esse seja substituído por outro. Para de Negri e Cavalcante e (2013) a Produtividade 

Total dos Fatores (PTF) corresponde a uma medida de eficiência agregada da economia, que 

permite segmentar mudanças do produto em ganhos de eficiência e acumulação de fatores de 

produção.  

A análise da produtividade dos fatores de produção pode ser feita por meio da 

decomposição da taxa de crescimento do PIB em função das taxas de crescimento da PTF, do 

capital e da mão de obra. No entanto, também há outras formas de fazer essa análise pela PTF 

via Valor Agregado (VA) ou Valor Bruto da Produção (VBP), 

A PTF pode ser estimada a partir do Valor Agregado (VA) do Valor Bruto da 

Produção (VBP) ou de outra medida representativa da produção. Quando se usa o VA, 

são considerados geralmente dois fatores primários de produção — trabalho e capital. 

Quando se usa o VBP, deve-se incluir pelo menos as matérias-primas como fator de 

produção (BONELLI e FONSECA, 1998). 

A análise via VA ou VBP possui grandes dificuldades empíricas, particularmente em 

relação à mensuração de capital. Para Bonelli e Fonseca (1998), uma das principais dificuldades 

tem a ver com a não-correção da qualidade do fator, especialmente em comparações de longo 

prazo. 

Em relação ao setor agrícola, é habitual incluir entre os fatores de produção certa medida 

que reflita a integração do progresso técnico, como investimentos em pesquisa agrícola, e o uso 

de insumos modernos como fertilizantes, onde a sua utilização necessita do aumento de 

produtividade dos demais fatores de produção. 

O método utilizado para o cálculo da PTF foi por meio da contabilidade do crescimento, 

que comporta algumas gradações de cálculo. No entanto, o método de cálculo realizado por 

meio da função de produção também é feito importante, dado a sua semelhança empírica com 

o método da contabilidade do crescimento. 
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2.2 Método da função de Produção 

A PTF é bastante empregada como indicador de eficiência e usualmente a literatura utiliza 

uma função de produção do tipo Cobb-Douglas1 com retornos constantes de escala, que em 

síntese é apresentada na equação 1: 

𝑌 = 𝑍𝐾𝛼𝐿1−𝛼                (1) 

Desta forma, para Bacha e Bonelli (2001), na equação 1, Y é uma medida de produto, Z é 

a PTF ou o resíduo de Solow, K é uma medida do estoque de capital, L é uma medida do estoque 

de mão de obra e alfa (α) é uma constante. Outros formatos que não alteram necessariamente 

os meios algébricos que propiciam a decomposição das taxas de crescimento do produto nas 

taxas de crescimento do capital do trabalho e da PTF podem ser assumidos pela função de 

produção como pode ser indicado na equação 2, onde a barra indica taxa de crescimento da 

variável congruente: 

�̅� =  𝑍 +  𝛼𝐾 + (1 − 𝛼)�̅�               (2) 

A produtividade do trabalho, reflete o quociente entre alguma medida de produto como o 

valor de transformação industrial, produção física ou valor adicionado, e alguma medida de 

trabalho. A fim de fazer uma análise desagregada, a produtividade do trabalho e mais 

comumente decomposta setorialmente.  

Portanto, uma forma de medir diretamente a produtividade do trabalho é a partir do 

quociente entre produto (Y) e o número total de pessoas ocupadas (L), como na equação 3: 

PL = (Y/L)                (3) 

2.3 Contabilidade do crescimento (growth accounting) 

O método da contabilidade do crescimento advém da analogia presente em cada momento 

no tempo situado entre o valor do produto gerado e a soma dos valores dos pagamentos a fatores 

de produção. Isso possibilita alcançar uma equação para calcular a PTF a taxas de crescimento 

onde a taxa de variação da produtividade total é adquirida residualmente, como na equação 4:  

 
1 É uma função amplamente utilizada para representar a relação entre dois (ou mais) fatores de produção e o 

produto. 
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𝑃𝑇𝐹 = 𝑦 − 𝑎𝑙 − 𝑏𝑘               (4) 

Ou adotando a hipótese de retornos constantes, como na equação 5: 

 𝑃𝑇𝐹 = 𝑦 − 𝑎𝑙 − (1 − 𝑎)𝑘               (5) 

Nas equações 4 e 5, Bonelli e Fonseca (1998), atribuem “y” como uma taxa de variação do 

produto real, e “l” e “k” são, as taxas de variação dos estoques de mão-de-obra e capital em 

uso. Essas últimas são variáveis de difícil obtenção para a economia como um todo, 

principalmente para períodos longos. 

Portanto, uma possibilidade é utilizar os estoques totais, tanto de capital quanto o de mão 

de obra, ou seja, População Economicamente Ativa (PEA). Nessa alternativa é preciso utilizar 

estimativas de variação do Produto Interno Bruto (PIB) potencial.  

2.4 Modelo Monetarista ampliado com Choque de Produtividade no modelo Neoclássico 

No modelo monetarista, conforme Froyen (2002), elaborado inicialmente por Milton 

Friedman2, a política monetária não é recomendada ser usada de maneira discricionária. Isso, 

porque, apesar da sua eficácia no curto prazo, ela não possui os mesmos impactos no longo 

prazo.   

No modelo Neoclássico, os choques de produtividade (Z) tem a capacidade de modificar a 

função de produção, que no caso usa a função de produção do tipo Cobb-Douglas. A curva, 

portanto, é deslocada para cima, como pode ser explicitado na Figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Friedman, M. (1970) “A Theoretical Framework for Monetary Analysis,” in R. Gordon (ed.) Milton Friedman’s 

Monetary Framework: A Debate with His Critics, Chicago: University of Chicago Press, 1–62. 
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Figura 1 - Função de Produção e o choque de produtividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Froyen (2002). 

No curto-prazo, será requerida a utilização de uma quantidade de capital e de trabalho que 

ainda não é o equilíbrio (K2 e L2). Conforme o modelo de crescimento Neoclássico, então, a 

poupança excede o consumo, portanto, possibilitando investimentos e, logo, acumulação de 

capital. 

Na Figura 2, que apresenta a dinâmica do mercado de trabalho no modelo Monetarista, 

ocorrerá um deslocamento da demanda por trabalho, visto o ganho de produtividade em 

decorrência do choque de produtividade, o que provoca uma elevação de preço (P2) e uma 

redução do salário real (𝑊1 𝑃2⁄ ). Pela ocorrência da acumulação de capital, a economia chegará 

a um novo estado estacionário (ponto 3 da Figura 1 ) no longo prazo, com K3 e L3. Com a 

correção das expectativas de inflação, a curva de oferta de trabalho irá deslocar para a direita, 

significando que os reajustes de salários para baixo serão aceitos pelos trabalhadores, mas por 

razão da ocorrência da queda dos preços. 
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Figura 2 - Mercado de Trabalho e o efeito de um choque de produtividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Froyen (2002). 

Na Figura 3, haverá um deslocamento, portanto, da curva de oferta agregada para a direita, 

assim ampliando o produto (Y3) e diminuindo o nível de preços (P2). 

Figura 3 - Oferta e Demanda Agregada e o efeito de um choque de produtividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Froyen (2002). 

A Figura 4, apresenta a relação entre inflação e desemprego dada pela Curva de Phillips. 

Normalmente, a uma relação inversa entre as variáveis. Entretanto, quando ocorre um choque 

de produtividade, haverá um deslocamento da Curva de Phillips para a esquerda, diminuindo, 

portanto, o desemprego e a inflação.  
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Figura 4 - Curva de Phillips e o efeito de um choque de produtividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Froyen (2002). 

2.5 Curva de Phillips 

A curva de Phillips é um instrumento que demonstra bem o vínculo entre salários e 

desemprego, em que, quanto menor o desemprego, maior a inflação do período, visto que menor 

desemprego acarreta a um crescimento dos salários nominais, resultando em um aumento do 

nível de preço, por parte das firmas. Recentemente, passaram a ser incorporadas outras variáveis 

nos modelos de determinação do nível de preços e salários. Uma dessas novas versões incorpora 

em seu modelo o uso da produtividade do trabalho, de Ball e Moffit (2001), onde o acréscimo 

dessa variável no modelo da curva de Phillips com expectativas conseguiu explicar os salários 

para a economia norte-americana no período de 1962-2000. 

Para Netto (2004), Ball e Moffit (2001) buscaram explicar que o diferencial de salário real 

(taxa de crescimento) pode ser explicado pela produtividade do trabalho, desemprego e por um 

termo que chamaram de “aspirações para aumento de salário”. Onde esse modelo, em síntese é 

expresso por:  

(𝜔 − 𝜋) = 𝛼 − 𝛾𝑈 + 𝛿𝜃 + (1 − 𝛿)𝐴 + 𝜂                      (6) 

Onde, (ω-π) é a taxa de crescimento do salário real, U é a taxa de desemprego, θ a taxa de 

crescimento da produtividade do trabalho, A é o termo “aspiração” para aumento de salário, η, 

o erro e α, γ, δ são parâmetros do modelo. 
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Logo, Ball e Moffit (2001) determinam a seguinte equação para a inflação, onde 𝑣 é outro 

erro: 

𝜋 = 𝜔 − 𝜃 + 𝑣              (7) 

A inflação dos preços dependerá do custo por unidade de trabalho (𝜔), onde vai ser a 

inflação dos salários, subtraindo o crescimento da produtividade do trabalho (θ). Ao substituir 

as equações 6 em 7 obtêm-se uma curva de Phillips para a inflação de preços, como na equação 

8: 

𝜋 = 𝛼 + 𝜋−1 − 𝛾𝑈 − (1 − 𝛿)(𝜃 − 𝐴) + 휀                      (8) 

onde 휀 = 𝜂 + 𝑣. 

Quanto às “aspirações salariais” que Ball e Moffit (2001)  apresentam para a nova estrutura 

da curva de Phillips, o termo 𝐴 da equação, necessita da média dos aumentos dos salários do 

tempo passado constatados pelos trabalhadores, isto é, eles estimaram o termo A regredindo-o 

na equação 9: 

𝐴 = 𝛽𝐴−1 + (1 − 𝛽)(𝜔 − 𝜋)−1            (9) 

Onde o 𝛽 será o coeficiente das “aspirações salariais” do período passado e (𝜔 − 𝜋)−1 será 

a taxa de crescimento do salário real no tempo anterior. Ao fazer a substituição das equações 9 

em 6 e 8 obtemos a curva de Phillips-inflação de salários e de preços, onde em síntese, serão 

apresentadas respectivamente a seguir nas equações 10 e 11, e levaram em consideração a 

primeira como a produtividade do trabalho e a posterior como as aspirações por aumento de 

salário: 

(𝜔 − 𝜋) = 𝛼 − 𝛾𝑈 + 𝛿𝜃 + (1 − 𝛿)[𝛽𝐴−1 + (1 − 𝛽)(𝜔 − 𝜋)−1] + 𝜂     (10) 

𝜋 = 𝛼 + 𝜋−1 − 𝛾𝑈 − {(1 − 𝛿)[𝜃 − (𝛽𝐴−1 + (1 − 𝛽)(𝜔 − 𝜋)−1)]} + 휀                (11) 

Todavia, só terá significância o crescimento da produtividade se o crescimento dos salários 

vigentes for vinculado ao crescimento dos salários no tempo anterior, ou seja, se δ<1 como 

apresentado nas equações acima. Assim, 

Segundo os autores, para δ = 1, o crescimento da produtividade tem efeito positivo na 

inflação salarial e negativo na inflação de preços. Então essa hipótese estritamente 
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neoclássica parece indicar que o crescimento da produtividade não importa na curva 

de Phillips para inflação salarial. O crescimento da produtividade será ainda 

irrelevante no estado estacionário, onde θ = A. Na opinião dos autores, isso explica 

porque pesquisas sobre a curva de Phillips costumam não enfatizar o crescimento da 

produtividade (NETTO, 2004, p.8). 

Portanto o modelo de Ball e Moffit (2001) tem uma visão neoclássica para sua análise. 

Visto que para Netto (2004), o crescimento da produtividade vai ser irrelevante no estado 

estacionário, porém o crescimento da produtividade vai ter importância se o crescimento dos 

salários estiver em parte vinculado ao crescimento dos salários no passado. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Com foi exposto no referencial teórico, podemos chegar à ideia de que existe uma 

consonância entra salários e produtividade. Medeiros (1992) considera que as interações entre 

produtividade e salários consideram dois eventos: O primeiro seria a ideia de salários em função 

da eficiência, e a segunda seriam os estímulos mútuos de longo prazo entre os salários e a 

produtividade. Portanto, se os salários são uma variável dependente da estrutura produtiva, 

então o crescimento da produtividade revela o ritmo de crescimento dos salários. No entanto, a 

possibilidade de ocorrer o contrário também seja verdadeiro. Portanto, os salários reais são “um 

resultado do movimento dos preços relativos dos bens que entram direta e indiretamente no 

padrão de consumo usual dos assalariados”. 

Da mesma forma, Sylos-Labini (1983) julga que as variações da produtividade são ao 

mesmo tempo causa e efeito de variações dos salários reais no longo prazo. Para o autor, o 

aumento da produtividade leva a pressões dos sindicatos para um aumento de salários, da 

mesma maneira que permite às empresas pagar maiores salários sem pressionar o seu custo de 

produção. 

Na ótica da teoria Neoclássica, a troca entre capital e trabalho ocorre na medida em que o 

empresário compara a taxa de juros e o salário real. Portanto, a explicação para os preços 

relativos e a distribuição é fundamentada na ideia de que os fatores de produção são escassos, 

uma vez que a determinação destes fatores é exógena. Assim sendo, é viável derivar curvas de 

demanda negativamente inclinadas por esses fatores, e determinar os preços relativos e a 

distribuição a partir da interseção entre oferta e demanda, tendo como mecanismo básico de 

coordenação o chamado princípio da substituição, onde o consumidor realiza a mudança de um 

produto para outro quando um deles sofre alteração em seu preço, portanto mudando a 

preferência do consumidor (SERRANO, 2001). 

Segundo a ideia da capacitação, ou seja, a partir do momento que o operário se especializa 

e se capacita em novas habilidades, também impacta no nível dos salários. Salm, Saboia e 

Carvalho (1997), aponta que na indústria brasileira nos anos de 1964 a 1985, enquanto os altos 

ordenados cresceram acima da variação da produtividade, os salários dos operários não-

qualificados e dos trabalhadores de escritório permaneceram estagnados. Os autores também 

analisaram a relação entre os ordenados (salários) dos diretores e os salários dos operários não 

qualificados durante o período de 1967 e 1978, verificando que ocorreu um crescimento 

expressivo do salário e ordenados e da produtividade apenas para os cargos de diretores, 

gerentes e chefes; já no segundo período analisado de 1979 a 1985 há uma queda simultânea 
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dos salários e ordenados, ao mesmo tempo que a produtividade se mantém constante. Apesar 

disso, os menores salários foram os menos atingidos, fato que pode ser atribuído a legislação 

salarial em vigor no período. A conclusão dos autores é que há uma clara transferência 

desequilibrada dos ganhos de produtividade aos salários na indústria para o período em análise. 

No longo prazo, algumas categorias tem benefícios e outras acabam sendo prejudicadas. 

Saramargo (2016), faz uma análise mais atual para a economia brasileira das mesmas 

variáveis onde o mesmo divide em dois períodos: o primeiro de 1990 a 2001, quando a 

produtividade e os termos de troca assumem a frente da determinação dos salários; e o segundo 

de 2001 à 2013, quando o comportamento dos salários é responsável pela maior parte das 

variações. O autor durante sua análise aponta que os salários tem uma grande queda durante o 

período de 1990 e 1991 e aos poucos retomando seu valor real até 1995, onde atinge o máximo 

em 1996, quando torna-se relativamente estável. No entanto, a partir de 2004 até 2013 é visto 

que o movimento dos salários passa a ser de uma tendência de crescimento. O autor, observa 

que a produtividade do trabalho, aponta uma tendência de crescimento, apesar deste 

crescimento ter apresentado duas fases de aceleração, sendo o primeiro onde a parcela do salário 

apresenta sua maior queda, nos anos de 1992 a 1998; e o segundo momento a partir de 2006 a 

2013. 

Ainda o autor continua a pontuar que no período mais recente o crescimento da 

produtividade é possível ter se originado na retomada do crescimento econômico, o que em 

alguma medida é favorecido pelo próprio aumento do salário. No entanto, no período anterior 

o salário tem um comportamento oposto da produtividade, com foco a partir de 1995, com os 

salários dos operários não qualificados ficando praticamente estável, possivelmente tendo 

origem no baixo crescimento do produto acompanhado de uma abertura econômica exercendo 

pressão competitiva. 
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4. METODOLOGIA 

 Com o objetivo de examinar a conexão entre as variáveis produtividade do trabalho e 

salário real, foi necessário empregar dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física e 

Dados Gerais – PIM-PF e PIM-DG, executado pelo IBGE. O IBGE opera com uma proxy do 

valor agregado para conceituar a produção física.  Utilizar da produção física como uma proxy 

do valor agregado, expressa que o avanço da produção física e do valor da produção real é o 

mesmo, além de que a conexão entre o valor de produção e consumo intermediário é mantido 

ininterrupto ao longo do tempo. 

Portanto, a partir disto é necessário determinar a produtividade por meio da divisão da 

produção física pelo número de horas pagas. Essa metodologia é vista necessária por que desta 

forma a produtividade se torna mais clara que a produtividade por trabalhador devido englobar 

a jornada de trabalho. Desta forma, esse indicador de produtividade significará a produtividade 

média do trabalho, sendo expresso pela equação 12:  

𝜃 =
𝑃𝐹

𝐻𝑃𝑃
              (12) 

Onde θ será a produtividade média do trabalho, PF será a produção física e HPP são as 

horas pagas na produção. Portanto, Netto (2004, p.3), ao transformar os valores-índice de 

produção física e horas pagas na produção em logaritmos naturais e subtraindo uma pela outra, 

obtém-se os valores para a variável produtividade do trabalho. 

Sobre aos dados utilizados para demonstrar a taxa de desemprego será extraído do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que utiliza a taxa de desemprego aberto, que 

considera as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Salvador, e pessoas de 10 ou mais anos de idade. Para obtenção da variável salário 

será feita uma relação entre as Expectativas do Consumidor (INEC) – Expectativa de Renda 

Pessoal e as Expectativas de Situação Financeiras, também obtidas por meio do IPEA. O 

período a ser analisado será entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018, devido a disponibilidade 

de dados. 

Para tanto, por meio do software R, será regredida uma equação do salário real com 

efeitos da política monetária, da expectativa de inflação, do choque de produtividade e choques 

externos da taxa de câmbio e da inflação americana. 

𝑊

𝑃
= 𝑖 + ∈ + 𝜃 + 𝜋𝑖𝑛𝑡 + 𝜋𝑒𝑥𝑡 + 𝜋𝑖𝑛𝑡

𝑒 + 𝐺𝑎𝑝  (1) 
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Variáveis: 

W = salário nominal 

W/P = salário real 

P = nível geral de preços. 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 

𝜋𝑖𝑛𝑡 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝜋𝑒𝑥𝑡 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝜋𝑖𝑛𝑡
𝑒 = 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

∈ = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐â𝑚𝑏𝑖𝑜 

Gap = diferença entre o PIB real observado e o PIB real natural 

𝜃 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 

 

Opções de séries: 

A) Proxy para o Salário nominal: Ipeadata / Folha de pagamento - indústria - índice (média 

2006 = 100) – SP - mensal – 1994-2018.10 

B) Nível geral de preços: BCB (Código 433) / Índice nacional de preços ao consumidor-

amplo (IPCA) – 1980.01 a 2018.10 

C) Taxa básica de juros: BCB (Código 432) / Meta Selic definida pelo Copom - % a.m. – 

1999.03 a 2018.12 

D) Inflação interna: BCB (Código 189) / Índice geral de preços do mercado (IGP-M) – 

1989.06 a 2018.11 

E) Inflação externa: BCB (Código 3808) / Índice de preços por atacado (2005=100) - 

Estados Unidos – 1980.01 a 2016.07 

F) Expectativa da inflação interna: BCB / Inflação acumulada para os próximos doze meses 

(IPCA) – 2001:11 a 2018.11 
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G) Taxa nominal de câmbio: BCB (Código 3697) / Dólar americano (compra) - média de 

período – 1953.01 a 2018.10 

H) Gap (Hiato do Produto): desvios do produto em relação a sua tendência de longo prazo. 

Corresponde à diferença entre o PIB acumulado em 12 meses, valorizado pelo IGP-DI 

do mês (código 4190 - BCB) e o PIB potencial obtido por meio da aplicação do filtro 

Hodrick–Prescott (HP). 

I) Horas pagas (HPP) Horas pagas - indústria - índice (média 2006 = 100) – SP 

J) Produção Física (PF): Produção física industrial, por grandes categorias econômicas. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

Para a decomposição de séries temporais é utilizado o filtro de Hodrick-Prescott (HP), 

onde conseguimos fazer o comparativo do PIB geral e o PIB potencial. Durante a aplicação do 

filtro de HP conseguimos visualizar de forma mais clara as diferenças entre o PIB geral e o PIB 

potencial, conforme figuras 5 e 6:  

 

Figura 5 - Filtro de Hodrick-Prescott sob o PIB e componentes cíclicos 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Na Figura 5, conseguimos identificar a variação aplicada com o filtro e os picos 

positivos e negativos do PIB durante o período em análise de 2002 a 2018. Onde o pico positivo 

mostra alta do PIB e o negativo uma “recessão”. Na Figura 6, conseguimos ver e comparar de 

forma mais clara essas duas variáveis, como vemos que o PIB  numérico cresce 

expressivamente ao longo do período e o PIB aplicado com o filtro de Hodrick-Prescott não 

tem essa variação tão expressiva. 
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Figura 6 - PIB comparado com o filtro Hodrick-Prescott aplicado. 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

 De acordo com Wooldridge (2019), o uso do logaritmo na variável dependente traz o 

efeito percentual constante de uma variável independente na variável resposta. Assim, será 

testada a regressão com o salário real em log também, o que  trará o efeito percentual constante 

da produtividade no salário real.  

As Figuras 7 e 8 mostram os histogramas do salário real sem e com a aplicação do log. 

O histograma ajuda a mostrar a distribuição de uma variável. Segundo Guimarães (2007) os 

resultados apresentam, por meio, do desenho de diversas barras, em que cada categoria da 

variável em estudo é associada à uma barra e o comprimento da barra diz respeito ao resultado 

indicado para a categoria. Pode ser usada também em representações envolvendo diversas 

variáveis, acompanhadas em diversos momentos de tempo. Assim, na figura 7, é possível 

perceber que sem a aplicação do log, o salário real não apresenta uma concentração dos dados 

em um ponto próximo de 0, já com a aplicação do log, na figura 8, têm-se uma melhor 

distribuição, com os dados mais simétricos, o que mostra que eles estão centralizados na média, 

ou seja, seguem a distribuição da média e do desvio padrão. 
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Figura 7 - Distribuição do Salário Real 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

 

 

Figura 8 - Distribuição do Salário Real (em Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Após a análise individual do salário real, nas Figuras 7 e 8, observa-se se os salários 

estão relacionados com produtividade. Assim, nos gráficos 9 e 10, podemos observar os efeitos 

da produtividade sobre a dinâmica dos salários reais da economia brasileira ao longo do período 
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de estudo (sem log e com log). Com base nessa informação dada pelos G9 e 10, foi necessário 

estimar a regressão linear dos salários reais em função da taxa de juros, taxa de câmbio, 

produtividade, inflação interna, inflação externa e expectativa de inflação interna para verificar 

quais variáveis realmente estão relacionadas com o salário real. 

Figura 9 - Salário Real e Produtividade 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Figura 10 - Salário Real e Produtividade (em Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Nas Figuras 9 e 10, conseguimos ver o gráfico da regressão, onde a parte mais 

sombreada é compreendida pelo intervalo de confiança e os pontos são as observações 

realizados no período em análise. Conseguimos observar a regressão com e sem a presença do 
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logaritmo, como a distribuição o salário real é feita em função da produtividade. A inclinação 

da curva no primeiro gráfico não é muito expressiva e a distribuição do salário também não 

muito disseminada, enquanto no segundo gráfico observamos uma maior acentuação da curva 

inclinada e mais observações dispersas. Portanto, podemos então ver a relação entre as variáveis 

por meio dos gráficos apresentados e a influência da produtividade sob o salário, onde não está 

muito expressiva em ambos os gráficos. 

Após a análise gráfica, examinamos o resultado da regressão das variáveis, conforme as 

Tabelas 1 e 2, onde vemos as regressões sem e com o log, respectivamente. 

Tabela 1 - Regressão das Variáveis 

Taxa de 

Juros 

Taxa de 

Cambio   

Produtividade Inflação 

interna 

Inflação 

externa 

Expectativa de 

Inflação 

Hiato do 

produto 

Constante  

-53.436 

(66.914) 

14.105 

(361.485) 

1,494.497 

(2,041.313)    

-394.449* 

(217.591) 

-5.855 

(23.407) 

163.437 

(158.042) 

0.009** 

(0.004) 

-197.216 

(2,762.154) 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Sem a presença do log observamos que um R2 de 0.087 e um R2 ajustado de 0.048, com 

isso, 4,8% das variações do salário real, são explicadas pelas variáveis independentes do 

modelo. O erro residual é de 1,728.254 (df = 166) e F Statistic 2.259** (df = 7; 166), os níveis 

de significância são de p<0.1; **p<0.05; **p<0.01. O objetivo é saber o efeito da produtividade 

no salário real. No modelo sem a presença do log, para cada aumento na produtividade, estima-

se que o salário real aumente, em média, 1,494.497 reais, ceteribus paribus. Contudo, essa 

variável não apresentou significância estatística, o que pode evidenciar que a produtividade não 

influencia o salário real. 

Tabela 2 - Regressão com o Salário Real em Log 

Taxa de 

Juros 

Taxa de 

Cambio 

Produtividade Inflação 

interna 

Inflação 

externa 

Expectativa de 

Inflação 

Hiato do 

produto 

Constante   

-0.008 

(0.025) 

0.240* 

(0.134) 

1.858** 

(0.760)   

-0.368*** 

(0.083) 

0.012 

(0.009) 

-0.158*** 

(0.059) 

0.00000 

(0.00000) 

3.444*** 

(1.025) 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Já com a presença do log observamos um R2 de 0.500 e um R2 Ajustado de 0.479, logo, 

47,9% das variações do salário real são explicadas pelas variáveis independentes. O erro 

residual é de 0.639 (df = 163) e F Statistic 23.328** (df = 7; 163), novamente, foram 
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considerados os níveis de significância de *p<0.1; **p<0.05; **p<0.01. Assim, para cada 

aumento na produtividade, estima-se que o log do salário real aumente, em média, 185,8%, 

mantendo as demais variáveis constantes. Neste modelo, a variável produtividade é 

estatisticamente significante dado o intervalo de confiança de 95%. 
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6. CONCLUSÃO 

Com as análises efetuadas ao longo desse trabalho podemos entender que o Brasil 

passou por diversos desdobramentos quanto sua estrutura econômica e de ganhos de 

produtividade. A indústria de transformação brasileira ao longo do período analisado 

apresentou um comportamento crescente nas variáveis salário real e produtividade. A 

produtividade do trabalhou cresceu, em parte, devido às transformações da economia brasileira 

devido ao seu cenário competitivo, visto que o Brasil possui uma abertura comercial para que 

isso ocorra.  

Adicionalmente, com a escassez de bibliografia relaciona ao tema do trabalho em 

estudo, as análises realizadas foram feitas com base nos dados obtidos com o modelo 

apresentado e contexto histórico. 

Apesar de aparentemente a produtividade do trabalho e salários reais tenham sido 

relacionados durante a análise do período, houveram outros fatores impactantes sobre o salário 

real que acaba por não se justificar que a produtividade realmente impacta diretamente os 

salários reais. 

Durante o período de 2002 a 2018, vimos que o Brasil obteve um crescimento 

considerável, visto que no início desta década passamos pelo aquecimento do seu mercado 

interno e medidas de estimulo ao consumo por parte do governo, onde conseguimos ver o PIB 

crescendo cada vez mais até seu pico em 2010. A hipótese principal é que, apesar do forte 

crescimento econômico do Brasil no período de estudo, o ganho de produtividade dos fatores 

de produção não foi a principal determinante de elevação dos salários reais durante o período. 

O estimulo econômico apontando anteriormente, mostra que os salários reais alavancassem 

durante o período, direcionando assim para que o PIB e a inflação se tornem as variáveis que 

mais influenciam os salários reais. Assim com a análise da regressão conseguimos constatar 

que as variáveis que mais impactaram para o desenvolvimento do salário real, de fato, foram o 

PIB e a inflação. 

Durante o estudo na regressão também constatamos que o salário real não segue a 

distribuição normal, portanto aplicamos o salário de forma logarítmica (log). A partir desta 

aplicação conseguimos identificar que outras variáveis também passaram a explicar os salários 

reais, como a produtividade, onde não conseguia ter impacto.   
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Os salários reais se mantiveram estáveis, visto a solidez da moeda, a variação cambial, 

as políticas de incentivo ao consumo, e a redução dos preços dos bens assalariados, ou seja, 

diversos fatores implicaram para que isto ocorresse.  
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APÊNDICE 

Os gráfico A1 e A2 Residuals vs Fitted mostra se os resíduos possuem padrões não lineares, 

pois é um gráfico que mostra os resíduos em função dos valores ajustados. Uma boa indicação 

de que não há relação não linear entre os preditores. Além do mais, a variável resposta é quando 

o gráfico mostra que os resíduos são igualmente espalhados em torno de uma linha horizontal 

sem padrões distintos. 

Grafico A 1 - Residual vs Fitted 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Grafico A 2 - Residual vs Fitted (com Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Os gráficos A3 e A4 Normal Q-Q mostra se os resíduos são normalmente distribuídos. Quando 

os resíduos estiverem bem alinhados na linha reta tracejada é indicativo de que haja 

normalidade. 
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Grafico A 3 - Normal Q-Q 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Grafico A 4 - Normal Q-Q (com Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Os gráficos A5 e A6 de Scale Location mostra se os resíduos são distribuídos igualmente ao 

longo dos intervalos de preditores, pode verificar a suposição de variância igual 

(homocedasticidade). Quando há uma linha horizontal com pontos de distribuição igualmente 

(aleatoriamente) indica homocedasticidade. 
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Grafico A 5 - Scale Location 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Grafico A 6 - Scale Location (com Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

E por fim, temos os gráficos A7 e A8 Residuals vs Leverage onde nos ajuda a encontrar casos 

influentes, se houver. Quando os casos estão fora da distância de Cook (o que significa que têm 

pontuações altas de distância de Cook), os casos são influentes (outliers) nos resultados da 

regressão. Os resultados da regressão serão alterados se excluirmos esses casos. 
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Grafico A 7 - Residuals vs Leverage 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

Grafico A 8 - Residuals vs Leverage (com Log) 

 

Fonte: elaboração própria por meio do software R. 

 


