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Teorias Clássicas do Salário

Clássicos:
n A taxa de salário 

flutuaria em uma faixa 
entre um limite 
inferior – abaixo do 
qual não permitiria a 
reprodução da força de 
trabalho – e um limite 
superior – acima do 
qual levaria a economia 
à estagnação. 

Marx:
n O valor da força de 

trabalho (salário) 
corresponderia ao 
mínimo necessário à 
formação e preservação 
do trabalhador, 
equivalendo aos custos 
de reposição da sua 
capacidade de trabalho.



Teoria Marxista do Salário
n A taxa de salário, sendo determinada pelo movimento de 

acumulação do capital, não é exógena ao ciclo econômico.

n Marx nega a Teoria da Pressão Demográfica 
de Ricardo e afirma que o elemento regulador da oferta de 
mão de obra e do valor dos salários é a existência do 
chamado exército industrial de reserva ou 
superpopulação relativa.

n A influência depressiva do exército industrial de reserva 
sobre os salários poderia ser revertida pela ação sindical e 
política dos trabalhadores.



Limites Ampliados por 
Negociação Salarial

n O limite inferior, no longo prazo, tenderia a igualar-se ao 
valor da força de trabalho, isto é, o valor dos meios 
necessários à subsistência física do trabalhador e sua 
família, em cada época histórica. 

n O limite superior tenderia a crescer em virtude do 
aumento da composição orgânica do capital, que eleva 
a produtividade média por trabalhador. 

n O componente histórico do valor da força de trabalho 
variou, ao longo do tempo, incorporando o resultado –
positivo ou negativo – do processo de negociação entre 
trabalhadores e capitalistas. 



Teoria Neoclássica do Salário

Curva de Oferta
n Estabelece uma relação 

direta entre salário real 
e oferta de mão de 
obra, baseando-se no 
postulado segundo o qual 
os trabalhadores 
ofereceriam horas de seu 
trabalho até o ponto em 
que a utilidade do lazer 
fosse igual à utilidade 
marginal proporcionada 
pelo poder de compra do 
salário.

Curva de Demanda
n Expressa o postulado de que 

a firma empregaria 
trabalhadores até o ponto 
em que o custo marginal, 
cujo elemento fundamental é 
o salário, se igualasse à 
receita marginal que 
a firma obtém ao empregar 
um trabalhador adicional.

n Logo, o salário é igual ao 
produto marginal do trabalho. 



Economistas Pré-keynesianos
n Atribuíam o desemprego à atuação dos sindicatos, 

que impedia a redução dos salários nominais:
se os trabalhadores aceitassem salários nominais 
menores, o nível de emprego cresceria. 

n Isto depende da relação específica entre 
salários nominais e preços, 
que não é explicitada pelos neoclássicos. 

n As hipóteses de comportamento das firmas e 
indivíduos são assumidas em relação ao salário real
(W / P) e não ao salário nominal (Wi) => a teoria 
neoclássica não tem uma teoria da determinação do 
salário nominal, mas apenas do salário real.



Teoria de Salários em Keynes
n Fatores determinantes dos salários:

1. nível de demanda efetiva e poder de barganha;
2. nível de preços dos bens de consumo assalariado;
3. diferenciação de salários relativos.

n Um trabalhador não pediria demissão ainda que 
houvesse elevação do nível geral de preços, 
provocando queda do salário real. 

n Há rigidez do salário nominal, 
dada a resistência à perda da isonomia 
relativamente a outros trabalhadores, já que cada 
um pensa que a redução incide apenas sobre seu 
salário relativo.



Síntese Neoclássico-Keynesiana
n Assimetria de poder de decisão entre os capitalistas e 

trabalhadores e incerteza quanto ao futuro fazem com que 
os sindicalistas não possam pautar suas barganhas em 
termos de salários reais prospectivos.

n A curva de Phillips estabelece uma relação inversa entre 
as variáveis: 1. a taxa de desemprego e 
2. a taxa de variações dos salários nominais. 

n Na recessão, a redução da demanda (aumento do 
desemprego) é acompanhada por uma queda nas 
taxas de crescimento dos salários. 

n Na recuperação, com o crescimento da demanda, 
os salários voltam a crescer com taxas mais altas.



Teorias abstratas versus
institucionalistas

n Todas abordagens 
do mainstream
constituem teorias em 
que o salário e 
o nível de emprego 
são determinados, de 
maneira endógena, 
no mercado de 
trabalho.

n Mas há teorias 
institucionalistas
que enfatizam 
a importância da história
(evolução da tecnologia, 
da organização da 
produção, etc.) e 
das instituições, 
p. ex., dos sindicatos.



Teoria do 
Mercado Interno

n A Teoria do Mercado 
Interno apenas trata de 
um dos aspectos da 
divisão do “mercado de 
trabalho” em segmentos
ou submercados, 
que se distinguem por 
diferentes regras de 
comportamento: 
a estrutura de cargos e 
salários das firmas. 

n Embora dê bom 
suporte para a tese 
dos salários relativos, 
não apresenta uma 
teoria da 
determinação dos 
salários nominais.



Síntese

n Não existe uma teoria econômica pura
(auto-suficiente) da determinação dos 
salários nominais. 

n Não é possível entender o movimento dos 
salários sem considerar a história das 
relações técnicas e sociais de produção.



Causa do Desemprego
n O desemprego não é causado apenas pelo fato de 

os salários serem fixados “acima dos de mercado”.

n Argumento clássico: se os trabalhadores 
aceitassem salários inferiores, 
tornar-se-ia lucrativo oferecer mais emprego. 

n Keynes: determinação do nível de emprego não 
depende de decisões dos trabalhadores. 

n Em uma economia de iniciativa privada, 
são as decisões dos empregadores 
que determinam a quantidade de empregos
a ser oferecida à classe trabalhadora.



Decisões descentralizadas, 
descoordenadas e desinformadas

n Os empreendedores estão sujeitos a 
expectativas diversas, que fazem com que 
decidam com base em um ou outro cenário futuro, 
de acordo com cada interesse particular, 
em um ambiente econômico em mutação. 

n As decisões de cada um influenciam as decisões dos 
demais ao resultarem em contextos dinâmicos. 

n Não existe planejamento de ação nem controle 
central, mas sim auto organização sistêmica
complexa através das interações dos componentes.



Interesses privados vs. 
Interesses públicos

n Qualquer resultado macroeconômico é 
consequência de inúmeras ações individuais e 
interdependentes em termos estratégicos. 

n O procedimento mais aconselhado para a defesa 
dos interesses de cada indivíduo raramente é o 
melhor procedimento para atender, de forma 
calculada, os interesses de toda a sociedade.

n A economia monetária de produção 
não consegue empregar, continuamente, 
todos aqueles que desejam trabalhar.



Como se explica 
o desemprego

n Existe desemprego
quando o impulso para 
os gastos dos 
contratantes de mão de 
obra não é suficiente
para justificar 
a contratação de toda 
a população 
economicamente ativa 
que busca emprego. 



Como se explica 
o desemprego

n O desemprego
ocorre quando a 
demanda efetiva é 
deficiente, ou seja, 
não é suficientemente 
grande para capacitar 
os empreendedores a 
obterem lucro através 
do potencial uso do 
trabalho dos 
desempregados.



Deficiência da 
demanda agregada

n Se o emprego só será oferecido se os produtos 
puderem ser vendidos de maneira lucrativa, 
ele depende só dos custos do trabalho?!

n produção de bens e serviços = f( demanda => 
gastos monetários [dispêndio], e não necessidade
ou desejo ) 

n produção efetiva < produção potencial
(dada pela utilização de toda a capacidade 
produtiva em termos de mão de obra, máquinas e 
equipamentos, insumos, etc.) = 
f( deficiência da demanda agregada )



Decisão de gastos
n demanda de bens e serviços = f( estoque líquido 

de riqueza próprio de cada agente econômico; 
crédito que porventura possa obter ). 

n fluxo de renda recebido => transformação imediata 
em estoque = f( gastos ou aplicações de portfólio –
saldos de ativos diversos, inclusive monetários ). 

n facilidade de obtenção de empréstimos = 
f( solidez do cadastro patrimonial ) 

n fontes de gastos = f( 1. renda recebida, 
2. recursos próprios [capitalizados por juros], 
3. recursos de terceiros ). 



Princípio da 
Demanda Efetiva

n renda agregada = resultado de gastos => 
cada agente obtem sua renda atendendo à 
procura dos demais => 
o gasto de um é a renda de outro, isto é, 
a renda de cada um depende de gastos de outros.

n renda recebida utilizada para gastos em 
consumo ou investimento = f( expectativas
do agente econômico ) => ele poderá querer 
aplicar parte de seu fluxo de renda recebido 
1. para acumular riqueza, por precaução ou 
por especulação, ou 2. para receber mais renda, 
p. ex., de juros ou de aluguel.



Generalização da caça à riqueza

n Se generaliza o desejo 
individual de uso da 
renda para aumentar 
a riqueza particular 
não representada por 
produtos ou ativos novos, 
isso nada contribui 
para encorajar os 
empreendedores a 
esperar maiores lucros 
sobre o capital investido 
na produção, que gera 
emprego.



Preferência por liquidez 
compensada

n Se um agente gasta menos do que seu patrimônio 
líquido permitiria, isto não geraria problema nenhum 
se a decisão de acumular capital líquido tomada por 
uns propiciasse recursos para outros que decidiram 
imobilizar capital novo, isto é, expandir sua 
capacidade  de 1. contratar força de trabalho e 
2. produzir mais 

n => o desejo de alguns por reter “riqueza não 
produtiva e não produtível” (moeda) não seria, 
então, causa de desemprego.

n Propensão de outros à aquisição de capacidade 
produtiva nova = f(perspectivas particulares de 
lucro)



Desemprego tecnológico
n O desemprego 

tecnológico 
origina-se em 
mudanças na 
tecnologia de 
produção, devido ao 
aumento da 
mecanização e 
automação.

n Em consequência, 
um grande número de 
trabalhadores fica 
desempregado, 
em curto prazo, 
enquanto uma minoria 
especializada é 
beneficiada pela 
valorização de sua força 
de trabalho, i.é, fica
empregada e podendo
até ganhar mais.



“Falso remédio” contra 
desemprego: redução dos salários

n => queda dos custos 
=> maiores lucros 
=> maior produção e 
emprego 

n => queda da renda 
monetária 
=> queda da 
demanda monetizada 
= f( salário é, 
ao mesmo tempo, 
custo e demanda ).



“Falso remédio” contra desemprego: 
elevação dos salários

n argumento recíproco
ao anterior não é 
solução: acréscimo 
eventual de demanda = 
aumento no custo de 
produção = f( alta de 
salários ) => repasse do 
aumento para os preços
=> despesa maior em 
moeda para comprar os 
mesmos bens => 
incremento na renda 
monetária sem aumento 
no poder de compra 
real.



“Falso remédio” contra 
desemprego: despedir empregados

n Ajuste via dispensa de empregados
=> empobrecimento de trabalhadores e 
consumidores 
=> dano a outros empresários
=> redução da demanda de seus produtos. 

n Embora qualquer um possa beneficiar-se à custa 
dos demais capitalistas, o conjunto da classe 
capitalista faz muito pouco bem a si mesma por 
esse método de cortar despesas. 



“Falso remédio” contra desemprego: 
treinamento ou transferência

n 1. treinamento de 
mão de obra e 
2. criação de facilidades 
para mudanças é 
um remédio para 
o desemprego quando 
o nível de atividades 
está elevado. 

n Contribui para reduzir 
o mínimo de 
desemprego 
(“natural”) que 
permanece, mesmo na 
fase de expansão.



“Falso remédio” contra desemprego: 
transferência de mão de obra

n falta de mobilidade da 
mão de obra = causa 
de desemprego
quando existem 
1. vagas em uns lugares 
e 2.  força de trabalho 
ociosa em outros. 

n quando o desemprego 
está generalizado, 
pouco se pode ganhar 
deslocando-se os 
trabalhadores de um 
lugar para outro.



“Falso remédio” contra desemprego: 
abertura comercial e financeira

n Ao contrário do que 
o pensamento 
econômico dominante 
prega, a abertura 
comercial e 
financeira e, 
consequentemente, 
o acirramento da 
concorrência,
não asseguram 
o crescimento 
econômico.

n Inversamente, 
as maiores incertezas e 
instabilidades 
econômico-
financeiras 
internacionais = 
f( subordinação dos 
capitais produtivos à 
dinâmica financeira ) 
=> retração dos 
investimentos 
=> fraco desempenho 
da economia.



“Falsos Remédios” contra 
o Desemprego

n Todos esses falsos 
remédios não 
constituem solução 
para o desperdício de 
renda real e 
riqueza potencial
= f( desemprego de 
recursos produtivos )

n Crescimento do 
desemprego, 
em termos líquidos = 
f( ritmo de crescimento 
econômico insuficiente
para que a criação de 
novos postos de trabalho
possam suplantar a 
destruição dos velhos ).



POPULAÇÃO TOTAL 
(PT = PIA + PINA)

Total de pessoas 
residentes no país.

POPULAÇÃO EM 
IDADE ATIVA 

(PIA = PEA + PNEA)

Total de pessoas com 
15 anos ou mais e 
menos de 65 anos.

POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE 

ATIVA 
(PEA = PD + PO)

Apenas a parcela da PIA 
que tem potencial para 
realizar alguma atividade 
considerada produtiva.

POPULAÇÃO NÃO 
ECONOMICAMENTE 

ATIVA 
(PNEA)

A parcela da PIA que 
não está disponível para 
atividades produtivas; 
inclui estudantes, donas-
de-casa, aposentados e 
doentes.



POPULAÇÃO OCUPADA 
(PO)

Empregadores, empregados 
e trabalhadores 
independentes (por conta 
própria).

SETOR INFORMAL Trabalhadores assalariados 
sem registro em carteira, 
trabalhadores independentes 
de baixa renda (exclusive 
profissionais liberais), 
pequenos empregadores.

POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA (PD)

Parcela da PEA que não 
desenvolve uma atividade 
produtiva, mas está 
procurando uma 
oportunidade de trabalho.



DESEMPREGO ABERTO Total de pessoas 
que não realizaram 
qualquer tipo de trabalho 
remunerado e 
que procuraram emprego 
nos últimos 30 dias.

DESEMPREGO OCULTO 
POR TRABALHO 

PRECÁRIO

Pessoas que exerceram 
algum tipo de trabalho de 
maneira descontínua e 
irregular (ocasional) e que 
procuraram emprego 
nos últimos 30 dias.

DESEMPREGO OCULTO 
POR DESALENTO

Pessoas que procuraram 
trabalho nos últimos 
12 meses, mas que 
não procuraram 
nos últimos 30 dias.
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