Relatório de Inflação

Dezembro 2000

Dissídios salariais e o custo da mão-de-obra
As categorias de trabalhadores com data-base no segundo semestre têm obtido reajustes salariais
superiores aos alcançados em anos anteriores. Tais negociações vêm ocorrendo em contexto de
retomada do nível da atividade econômica, assinalando-se que os reajustes salariais acordados
situaram-se em patamar inferior ao aumento médio da produtividade do fator trabalho nos últimos
dois anos.
Nesse sentido, torna-se evidente a contribuição do aumento da produtividade para o
comportamento favorável do Custo Unitário do Trabalho (CUT), definido como a relação entre a
folha salarial da indústria e o valor da produção industrial, que revelou contração de 10,5%, se
consideradas as médias de janeiro a agosto de 1999 e 2000. Esse resultado, ao demonstrar que
o custo do fator trabalho por unidade produzida reduziu-se em percentual superior aos relativos
às concessões salariais, que variaram entre 6% e 10%, identifica a inexistência de pressões
inflacionárias associadas ao fator trabalho.
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Concedido reajuste de 10%.

Força Sindical: reajuste de 8% a partir de janeiro/ 2001
para salários até R$1.750,00 e de R$140,00 para salários
superiores a esse teto.
4/
CUT-FEM : reajuste de 8% concedido pelo TST, até
julgamento final de recurso impetrado pelo Sindipeças.
Acordo: 7,2% sobre salário de setembro de 1999,
participação semestral nos lucros alcançou 80% do salário
mensal; abono de R$450,00.
Acordo: 6% de aumento salarial e incorporação de 3% do
adicional “vantagem pessoal ao salário-base”.
Acordo: reajuste salarial de 7,5%.

1/ Números aproximados, com base nas estatísticas do CAGED – MTE.
2/ Montadoras do Estado de São Paulo.
3/ Inclui setores de autopeças, máquinas, eletroeletrônicos e lâmpadas do Estado de São Paulo.
4/ Federação Estadual de Metalúrgicos. Engloba região do ABC paulista.
MTE, Sindipeças, CUT, O Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil.
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produção, que atingiu 0,91% no período. Na indústria de transformação
os ganhos atingiram 5,76%, ocorrendo com maior intensidade nos
setores material de transporte, 16,14%, mecânica, 12,25%, bebidas,
11,06%, material elétrico e de comunicações, 10,12%, e têxtil, 9,51%.
Entre os setores que registraram perdas de produtividade destacaramse fumo, 6%, produtos alimentares, 4,11%, e matérias plásticas, 3,65%.
A indústria extrativa mineral absorveu ganhos de 6,65%. A elevação da
produtividade, aliada à queda do rendimento médio real, contribuiu para
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