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Entre janeiro e abril de 2018, o número de 
instrumentos registrados no Sistema Mediador caiu 
-29,5% em relação ao ano passado. A queda foi maior 
entre as convenções coletivas (-42,9%), que são as 
negociações por categoria. Os acordos coletivos, 
fechados nas negociações por empresa, diminuíram 
-27,3%. 

A redução foi verificada em todas as regiões, 
mas não da mesma forma. Entre as convenções, a 
maior queda ocorreu no Nordeste (-52,8%), Sudeste
(-49,3%) e Norte (-47,9%). Os acordos caíram mais no 
Norte (-45,5%). 

A disputa em torno de pontos da Reforma 
Trabalhista e a insegurança jurídica em relação à 
aplicação das novas regras podem ter atrasado as 
negociações. É possível que a perda de validade da 
Medida Provisória 808 também tenha contribuído 
para aumentar o ambiente de incertezas.

As convenções coletivas tratam das questões 
mais gerais da negociação, como os temas ligados à 
Reforma. Já os acordos coletivos tendem a focar 
assuntos pontuais, o que reduz a chance de terem as 
negociações interrompidas por causa de conflitos 
relacionados à nova legislação. 

A proporção de negociações com reajustes acima 
do INPC-IBGE caiu nos últimos dois meses, em relação ao 
primeiro trimestre do ano. Em abril, cerca de 68% dos 
reajustes resultaram em aumentos reais nos salários; em 
em maio, o percentual foi de quase 70%. 

A variação real média dos reajustes no primeiro 
quadrimestre foi de 0,95%. 

Chama a atenção o fato de 28% dos reajustes de 
abril terem ficado abaixo da inflação. No entanto, esse é 
um fenômeno bem localizado. Todos se referem a 
negociações no comércio de Goiás.

Quanto aos pisos salariais, há poucas mudanças 
em relação ao apresentado nos boletins anteriores. O 
maior piso salarial observado até o momento, em 2018, 
foi de R$ 3.210,00 (3,36 salários mínimos); e o menor, 
equivalente a um salário mínimo. O valor médio dos 
pisos é de R$ 1.119,67 (1,17 salário mínimo). O valor 
mediano, de R$ 1.055,00 (1,11 salário mínimo). 

A situação deve ser vista com cautela, pois muitas 
categorias com data-base no período ainda não 
concluíram as negociações coletivas.

Proporção de reajustes acima 
do INPC tem queda Distribuição  dos reajustes salariais em comparação com

o INPC-IBGE, segundo data-base - Brasil, 2018

Data-Base Em R$ 
Em salários 

mínimos 

Maior R$ 3.210,00 3,36 

Mediano R$ 1.055,00 1,11 

Menor R$ 954,00 1,00 

Médio R$ 1.119,67 1,17 

 

Valores dos pisos salariais  Brasil, 2018

Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador
Elaboração. DIEESE

Fonte: Ministério do Trabalho. Mediador
Elaboração. DIEESE

Data-
Base 

Acima Igual Abaixo 
Variação 

Real 
Média 

Total 
(nº rea-
justes) 

Jan 73,40% 14,40% 12,20% 0,88% 786 

Fev 84,90% 7,90% 7,10% 1,30% 126 

Mar 80,40% 15,00% 4,70% 1,03% 107 

Abr 68,00% 4,00% 28,00% 1,22% 25 

Mai 69,60% 30,40% 0,00% 0,85% 23 

Total 75,30% 13,80% 11,00% 0,95% 1.067 

 

Cai número de acordos e convenções no primeiro quadrimestre
Número de instrumentos coletivos registrados no
primeiro quadrimestre de 2017 e 2018, por região 
geográfica e tipo 

Valores dos pisos salariais  

Brasil, 2018
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Negociações coletivas

Acordos e convenções por região 2017 2018 Variação

Norte

ACT 323              176             -45,5%

CCT 71                37               -47,9%

Total 394              213             -45,9%

Nordeste

ACT 989              817             -17,4%

CCT 197              93               -52,8%

Total 1.186            910             -23,3%

Centro-Oeste

ACT 334              280             -16,2%

CCT 78                62               -20,5%

Total 412              342             -17,0%

Sudeste

ACT 1.927            1.262          -34,5%

CCT 292              148             -49,3%

Total 2.219            1.410          -36,5%

Sul

ACT 1.094            855             -21,8%

CCT 144              104             -27,8%

Total 1.238            959             -22,5%

Brasil

ACT 4.678            3.402          -27,3%

CCT 783              447             -42,9%

Total 5.461            3.849          -29,5%
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Crescem vendas no varejo, segundo PMC-IBGE 

Indicadores econômicos

Volume de vendas do comércio varejista ampliado 
(acumulado em 12 meses) 
Brasil e Unidades da Federação - mar/2018 (em %)

Fonte: IBGE. PMC

Em 2017, o Comércio tinha 10,7 milhões de 
empregados  assalariados. Entre 2014 e 2017, a 
informalidade aumentou, com a eliminação de 324 mil 
empregados formais e o acréscimo de 109 mil 
empregados sem carteira no setor.

Nos primeiros cinco meses de 2018, os pisos 
salariais de admissão negociados para o comércio 
variaram em média entre R$ 985,93 (Distrito Federal) e 
R$ 1.287,72 (Pará) . O valor médio do piso salarial dos 
comerciários foi de R$ 1.094,02. 

Foram analisados 58 pisos salariais do comércio 
atacadista e varejista, nos primeiros cinco meses do ano.

Nos últimos três anos, o rendimento médio dos 
empregados do comércio no Brasil caiu 3,7%. Depois da 
queda de 2014, a categoria não conseguiu retornar aos 
patamares anteriores à crise.

UF 
Piso salarial médio 

(em R$) 

Distrito Federal 985,93 

Goiás 999,64 

Mato Grosso 1.010,81 

Ceará 1.019,23 

Minas Gerais 1.020,00 

Bahia 1.031,42 

Piauí 1.081,58  

Brasil 1.094,02 

Rondônia 1.096,00 

São Paulo 1.103,00  

Santa Catarina 1.251,67  

Rio Grande do Sul 1.280,00  

Pará 1.287,72  

 

Valor médio dos pisos salariais nos acordos e convenções 

coletivas dos trabalhadores no comércio atacadista e varejista  

Janeiro a maio de 2018 - Brasil e Unidades da Federação

Rendimento dos empregados no comércio acumula três 
anos de queda no país  

Valor médio dos pisos salariais nos acordos e convenções 

coletivas dos trabalhadores no comércio atacadista e varejista  

Janeiro a maio de 2018 - Brasil e Unidades da Federação

Valor médio dos pisos salariais nos acordos e convenções 

coletivas dos trabalhadores no comércio atacadista e varejista  

Janeiro a maio de 2018 - Brasil e Unidades da Federação

Valor médio dos pisos salariais nos acordos e convenções 
coletivas dos trabalhadores no comércio atacadista e 
varejista - Jan a mai de 2018 - Brasil e Ufs

Rendimento real médio dos empregados com e sem carteira no 

comércio - Brasil - 2014 a 2017 (em R$)

Fonte: MTb. 
Sistema 
Mediador
Elaboração:
DIEESE

Fonte: IBGE. Pnad 
Contínua Anual  
Elaboração: 
DIEESE - Obs.: em 
valores de jun/2017 
(IBGE/INPC)

A média corresponde à soma de  todos os valores 
registrados, dividida pelo número de registros; e a 
mediana equivale ao número que divide ao meio 
os valores ordenados de forma crescente, 
separando os 50% menores dos 50% maiores. É 
importante destacar que quanto maior a proximidade 
entre a média e a mediana, menor a desigualdade 
da distribuição dos valores no conjunto.  

Mercado de trabalho

Segundo a Pesquisa Mensal do
 Comércio (do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE), de março, 
no resultado acumulado dos últimos 12 
meses, o varejo ampliado nacional 
cresceu 6,2%. Somente Goiás apresentou 
queda no volume de vendas. 

Em sete estados, o 
crescimento foi de dois dígitos. Santa 
Catarina registrou o maior aumento, 
15,8%.

Os desempenhos dos setores de 
veículos, motos, partes e peças e de 
móveis e eletrodomésticos foram os 
destaques, com crescimento de 9,1% nos 
últimos 12 meses.



Reforma trabalhista começa a motivar greves
No primeiro trimestre de 2018, já começaram 

a surgir as primeiras greves com itens 
reivindicatórios relacionados à implementação de 
questões referentes à reforma trabalhista.  Em 
fevereiro, uma única mobilização mencionava a 
reforma; em março, o número subiu para sete. 

As greves foram realizadas por trabalhadores 
da indústria metalúrgica, da construção, também por 
bancários, por empregados da segurança privada e do 
comércio de combustíveis.

Destacam-se as mobilizações de datas-base 
dos vigilantes do Rio Grande do Norte, do Distrito 
Federal e de Pernambuco. Em dois casos, com a 
mobilização dos trabalhadores, a tentativa dos 
empresários de rebaixar a convenção coletiva foi 
bloqueada. A outra greve terminou quando as 
negociações tiveram sequência em audiências 
mediadas pela Justiça.

Greves

• Modificação na escala de trabalho de 12/36 para 

12/12
• Retirada do descanso semanal remunerado
• Implantação do trabalho intermitente
• Diminuição do horário de almoço de uma hora 

para 30 minutos (sendo apenas 15 deles 

remunerado)
• Fim da hora noturna reduzida (perda de R$ 253)
• Fim do adicional noturno (perda de R$ 53)
• Fim do direito aos cursos de reciclagem 

profissional
• Fim do direito ao colete à prova de balas 

custeado pelas empresas
• Fim das homologações realizadas no sindicato

Rebaixamento proposto pelas empresas de segurança e 

barrado pelos trabalhadores no  Rio Grande do Norte

Preços e inflação

Preços médios das refeições 
Cidades selecionadas - Abril de 2018

Fonte: Pesquisa Assert de março de 2017, atualizada com 
alimentação fora do domicilio pelo INPC-IBGE 
Obs.: Preços médios da refeição = média geral dos preços dos 
pratos + bebidas + sobremesa + café

Fonte: DIEESE e IBGE. Obs.: Projeção de inflação: para o ICV: 0,15% em maio e junho e 0,25% 
em julho; para INPC e IPCA, 0,12% em maio, 0,20% em junho e 0,25% em julho

Abril: o custo da cesta básica diminuiu em 16 cidades onde a Pesquisa 
é realizada; o salário mínimo necessário foi equivalente a 3,88 
salários mínimos nacionais; trabalhador que ganha salário 
mínimo precisou trabalhar, em média, 87 horas e 21 minutos para 
comprar os produtos da cesta
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ICV - Índice Geral –  abril de 2018 Abril 2018 (%)   12 meses

Alimentação 0,3 -2,26

        Alimentação fora do domicílio 1,07 4,15

Fonte: DIEESE 

Recife 34,27R$     

Salvador 32,78R$     

Fortaleza 30,40R$     

São Luis 38,77R$     

João Pessoa 36,05R$     

Aracaju 37,37R$  

Natal 33,05R$  

Maceió 35,99R$  

Teresina 32,63R$  

Belém 31,74R$     

Manaus 30,22R$     

Palmas 28,59R$     

Goiânia 31,12R$     

Brasília 32,16R$     

Campo Grande 30,06R$     

Cuiabá 32,23R$     

Porto Alegre 33,63R$     

Curitiba 36,41R$     

Florianópolis 45,67R$     

São Paulo 35,48R$     

Rio de Janeiro 38,75R$     

Belo Horizonte 30,79R$     

Vitória 30,13R$     

Cesta Básica Nacional de Alimentos – abril de 2018

Maior valor Rio de Janeiro R$ 440,06

Menor valor Salvador R$ 325,42

Maior alta – no mês Goiânia 1,49%

Maior taxa negativa – no mês João Pessoa -4,02%

Salário Mínimo Necessário (SMN) R$ 3.696,95

Salário Mínimo R$ 954,00

Abr/2018 

(%)

Mai/2018 

(%)

Jun/2018 

(%)

Jul/2018 

(%)

ICV geral 0,40%            2,79 2,57 3,05 3,17

ICV estrato 1 0,06%            1,86 1,48 1,96 1,87

INPC 0,21%            1,69 1,45 1,96 2,04

IPCA 0,22%            2,76 2,57 3,01 3,02

Índices de 

inflação

Acumulado 

dos últimos 

12 meses

Projeção de inflação (últimos 

12 meses) 
Mensal 


