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Acordos e convenções com ganho real diminuem nos últimos três anos 
Segundo o balanço DIEESE das negociações salariais  de 2017 (nota 86, junho de 2018, disponível em 
https://www.dieese.org.br/balancodosreajustes/2018/estPes86BalancoReajuste2017.html), dos 643 
acordos ou convenções monitorados pela instituição em 2017 em apenas 63% dos casos foram 
definidos reajustes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o mais adotado nas 
negociações privadas e empresas públicas.  O porcentual é superior aos observados em 2016 e 2015, 
respectivamente 18,3% e 50,5%, mas bem inferior àqueles apurados de 2008 a 2014.  
 
Gráfico 1 – Proporção dos reajustes salariais definidos em acordos ou convenções em relação ao 
INPC – 2008-2017 
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Fonte: DIEESE 
 
Ganho real por segmento 
Dos três grandes agrupamentos de atividades, o setor de serviços é aquele com maior proporção de 
contratos com reajustes acima do INPC, 70,3%. Nesse mesmo setor houve 8,7% do total de acordos 
ou convenções com reajustes abaixo do INPC, isto é, sem nem mesmo a recomposição de inflação. 
No entanto, é da indústria, nos reajustes aquém da inflação, a pior marca: 10% dos casos. 
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Gráfico 2 - Proporção dos reajustes salariais definidos em acordos ou convenções em relação ao INPC 
2017 – grandes segmentos de atividade 
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Fonte: DIEESE 
 
Os efeitos da “reforma” trabalhista 
Além dos reajustes referenciados apenas na recomposição da inflação, e índices baixos, como se 
sabe, outro indicador do mundo do trabalho é a mal-afortunada reforma trabalhista. Nos meses 
recentes, muitos são os desligamentos de trabalhadores com contratos por tempo indeterminado e 
contratação de trabalho intermitente e período parcial. Naturalmente, a nova forma de contratação 
amplia a insegurança do trabalhador pela rotatividade e reduz o custo empresarial.  
 
Tabela 1 – contratações, desligamentos e saldos de postos segundo o tipo de contratação 

admissões desligamento saldo admissões desligamento saldo
nov/17 855 3.120 53 3.067 744 513 231
dez/17 5.841 2.851 277 2.574 2.328 3.332 -1.004
jan/18 9.356 2.860 399 2.461 4.982 3.485 1.497
fev/18 11.118 2.660 569 2.091 6.490 3.423 3.067
mar/18 13.522 4.002 803 3.199 6.851 3.658 3.193
abr/18 12.256 4.523 922 3.601 5.762 3.208 2.554

trabalho intermitente período parcialdesligamentos 
por acordo

mês

Fonte: DIEESE - base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego  


