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1. Introdução
Baixas remunerações do trabalho têm merecido crescente atenção na literatura
económica. Realcem-se alguns dos factores que contribuíram para essa tendência.
Assistiu-se nas últimas décadas a um aumento da dispersão salarial em diversos
países da OCDE. Nos EUA, verificou-se uma clara deterioração da posição relativa
dos trabalhadores que se encontram na cauda da distribuição salarial, pois o seu
salário relativo diminui, face ao salário de trabalhadores mais qualificados e, em
determinados anos, diminuiu inclusivamente o seu salário real. Na Europa, por outro
lado, o enquadramento institucional vigente evitou o tipo de perdas na aba inferior da
distribuição identificadas para os EUA. O acréscimo acentuado dos salários de topo
conduziu porém ao aumento da desigualdade no mercado de trabalho.
No Reino Unido, o salário mínimo nacional foi introduzido em Abril de 1999, após
acesa discussão e estudo detalhado do fenómeno dos baixos salários na economia
britânica.
Nos EUA, Card e Krueger (1995) lançaram a polémica, ao defender que o acréscimo
do salário mínimo nacional poderia contribuir para aumentar o volume de emprego,
contrariando a visão instituída, segundo a qual tal medida levaria ao aumento da
oferta de trabalho, redução da procura e consequente acréscimo do desemprego.
Em Portugal, o aumento da dispersão salarial tem sido tratado, procurando
identificar as suas causas e realizando comparações internacionais.1 Porém, a
ênfase de tais estudos não incidiu sobre as baixas remunerações. Não obstante,
existem alguns trabalhos sobre o fenómeno dos baixos salários em Portugal, como o
de Ribeiro (1980) e Albuquerque (1999).
Este trabalho traça o perfil do trabalhador e da empresa de baixos salários em
Portugal em 1997. Na secção 2, procede-se à descrição da fonte de informação e
dos conceitos utilizados. A secção 3 apresenta a evolução da incidência de baixas
remunerações, entre 1986 e 1997. O modelo econométrico a estimar é apresentado
na secção 4. A secção 5 apresenta os resultados empíricos e finalmente a secção 6
reúne as principais conclusões.
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Ver nomeadamente Vieira et al (1997), Cardoso (1998) e Rodrigues (1994).
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2. Fonte de informação e indicadores utilizados
Este trabalho é baseado nos Quadros de Pessoal, recolhidos anualmente pelo
Departamento de Estatística, Emprego e Formação Profissional do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade (DETEFP–MTS). Por imperativo legal, o inquérito
abrange todas as entidades com trabalhadores ao seu serviço, exceptuando-se a
Administração Pública e o trabalho doméstico. Pelas características do sector
agrícola, a cobertura desse sector é reduzida.
O estudo incide sobre os trabalhadores por conta de outrém a tempo inteiro, com
idade compreendida entre os 16 e os 65 anos, abrangendo 1.799.853 indivíduos.
Estatísticas descritivas da base de dados são apresentadas em anexo.
A informação recolhida diz respeito à remuneração bruta mensal. Considerou-se o
ganho mensal, incluindo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho
(BIT, 1980: 28-29), todas as componentes da remuneração: salário-base,
diuturnidades, prestações regulares, prestações irregulares imputáveis ao mês em
causa e remuneração das horas extraordinárias. A definição de determinada
remuneração mensal como uma baixa remuneração pressupõe que o indivíduo
trabalhe um número de horas considerado normal durante o mês. Assim, a
quantificação dos trabalhadores de baixos salários deve entrar em linha de conta
com o número de horas trabalhadas e o indicador de remuneração do trabalho a
utilizar é pois:
Ganho horário =

ganho mensal
.
horas normais + horas extaordinárias

Para a definição de baixa remuneração, foi usado o indicador mais frequentemente
utilizado na literatura2 — dois terços da remuneração mediana. Trata-se de um
indicador relativo, pois a baixa remuneração é definida por referência ao nível
salarial predominante na economia, no pressuposto de que o conceito de baixa
remuneração varia ao longo do tempo e entre sociedades.
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Ver nomeadamente Keese e Swaim (1997) e OCDE (1996).
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3. Incidência de baixas remunerações: Portugal no contexto internacional
A parcela de trabalhadores recebendo uma baixa remuneração no mercado de
trabalho português, entre 1986 e 1997, encontra-se registada na figura 1.
Figura 1 – Incidência de baixas remunerações, Portugal, 1986 a 1997
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Fonte: Cálculos realizados com base em Portugal, MTS, DETEFP (1986 a 1997).

Cerca de 13% dos trabalhadores portugueses auferia em 1986 uma baixa
remuneração, enquanto 15% se encontrava nessa situação em 1997. A parcela de
trabalhadores com baixa remuneração aumentou entre 1986 e 1994, atingindo
nesse ano 18% do emprego, para declinar desde então.
Comparações internacionais podem ser realizadas utilizando o estudo de Keese e
Swaim (1997). A incidência de baixos salários para diversos países da OCDE foi
nesse trabalho analisada usando 2/3 da mediana do ganho dos trabalhadores a
tempo inteiro em cada um dos países como indicador de baixa remuneração.
Importa notar que uma medida relativa identifica os trabalhadores de baixo salário
por comparação com o padrão vigente no respectivo país, não se procedendo
portanto à comparação, em termos absolutos, dos níveis salariais de diferentes
economias.
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Quadro 1 – Incidência de baixas remunerações, países da OCDE
País
Suécia
Bélgica
Holanda
Austrália
França
Portugal
Reino Unido
EUA

ano
1995
1993
1995
1995
1992
1995
1995
1995

%
6,9
7,2
11,9
13,8
14,8
15,1
20,0
25,2

Definição de remuneração
Ganho anual bruto
Média anual do ganho diário
Ganho anual bruto
Ganho semanal bruto
Ganho líquido mensal
Ganho bruto mensal
Ganho bruto semanal
Ganho anual bruto

Fonte: Portugal – cálculos realizados com base em Portugal, MTS, DETEFP (1995);
Restantes países – Keese e Swaim (1997: 5, 8, 12).
Notas: A Alemanha e o Japão não foram incluídos na comparação, visto que os dados alemães
excluem trabalhadores auferindo abaixo de determinado limiar (DM 590 em 1996) e os
japoneses excluem trabalhadores menores de 18 anos e empresas com menos de 5
trabalhadores.

Os países da Europa do Norte, com a Suécia e a Bélgica representadas no quadro
1, apresentam uma menor incidência de baixos salários. Pelo contrário, a parcela de
trabalhadores com baixa remuneração é maior nos EUA e no Reino Unido,
respectivamente 25% e 20%. Nos restantes países representados, a parcela de
trabalhadores com baixas remunerações oscila entre 12% e 15%, atingindo Portugal
este último valor.
Um indicador relativo de baixa remuneração é influenciado pelo nível de dispersão
salarial existente na economia, contrastando assim países com fortes assimetrias na
distribuição salarial, associado a um peso significativo de trabalhadores de baixos
salários, com outros países, onde a dispersão salarial e a parcela de trabalhadores
de baixas remunerações são menores. Por exemplo, nos países da Europa do
Norte, a distribuição salarial apresenta-se relativamente comprimida e é reduzida a
parcela de trabalhadores com baixa remuneração, resultado da articulação entre o
sistema de ensino e o mercado de trabalho, do enquadramento institucional do
mercado de trabalho e do sistema político-social vigente. Pelo contrário, nos EUA a
distribuição salarial é caracterizada por uma grande dispersão, resultante
especialmente da penalização imposta aos indivíduos menos qualificados (ver
nomeadamente Blau e Kahn (1996)). Em Portugal, o grau de dispersão salarial é
acentuado (Cardoso, 1998), levando a esperar uma grande incidência de baixos
salários. Porém, a existência de um salário mínimo nacional e a contratação
colectiva conduzem à redução do impacto das baixas remunerações, resultando a
grande dispersão salarial sobretudo da distância entre as remunerações de topo e a
média da economia. Diferenças entre os modelos institucionais vigentes no mercado
4

de trabalho apontam assim para estruturas salariais diferentes e poderão justificar
diferentes incidências de baixas remunerações, captadas por uma medida relativa.3

4. Determinantes da baixa remuneração
Progride-se seguidamente para responder às questões: quais as características do
trabalhador com maior probabilidade de auferir um baixo salário? Quais as
características da empresa com maior propensão para pagar baixas remunerações?
Seja λ o valor correspondente a dois terços do salário horário mediano, a linha
delimitadora de uma situação de baixo salário. A variável dummy Di assume o valor
1 caso o trabalhador i se encontre em 1997 numa situação de baixa remuneração:

1 , se wi ≤ λ
Di = 
0 , se wi > λ

(1)

sendo wi o ganho horário do trabalhador i.
Admita-se que a probabilidade de um indivíduo auferir um baixo salário depende de
um conjunto de características individuais e de características da empresa para que
trabalha:

Pr ob(Di = 1) = F (β ′ X i )
Pr ob(Di = 0) = 1 − F (β ′ X i ) ,

(2)

sendo X i o vector de variáveis explicativas, o qual engloba uma constante e um
conjunto de determinantes do ganho horário (características do indivíduo e da
empresa) e β o vector dos coeficientes associados.
Definindo F (.) = Φ (.) , a função de distribuição cumulativa normal, encontra-se
garantido, em particular, que as estimativas para a probabilidade de auferir uma
baixa remuneração se situam no intervalo entre zero e um. A probabilidade de um
indivíduo auferir uma baixa remuneração é então:

Pr ob(Di = 1) = Φ(β ′ X i )
Pr ob(Di = 0 ) = 1 − Φ(β ′ X i )

(3)

3

Para informação mais detalhada sobre a incidência das baixas remunerações e comparações
internacionais, ver Cardoso (2000).
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O efeito marginal da variável Xk sobre a probabilidade de o trabalhador i auferir um
baixo salário, é obtido a partir da derivada parcial da expressão (3):
∂ (β ′ X ik )
∂Prob(D i = 1) ∂ (β ′ X ik )
=
= φ (β ′ X ik ) ⋅
,
∂X k
∂X k
∂X k

(4)

onde φ(.) representa a função de distribuição normal. No caso de uma variável
contínua e linear, esse impacto é calculado como

φ (β ′ X ik ) ⋅ β k ,
O impacto de variáveis introduzidas na forma quadrática é dado por

sendo β m

(5)

(6)
φ (β ′ X ik ) ⋅ (β m + 2 ⋅ β l ⋅ X ik ) ,
o coeficiente da componente linear e β l o coeficiente da componente

quadrática.
O impacto marginal de uma variável dummy foi estimado como a variação da
probabilidade quando a dummy sofre uma variação discreta de zero para um.
A influência das seguintes características do trabalhador sobre a probabilidade de
auferir um baixo salário foi testada: nível de escolarização (conjunto de variáveis
dummy, explicitadas no quadro 2); sexo do trabalhador (dummy); idade do
trabalhador, bem como o seu quadrado; experiência específica, ou seja a
antiguidade na empresa, avaliada também em anos.
Para captar as características da empresa, foram consideradas as seguintes
variáveis: natureza jurídica (conjunto de variáveis dummy); dimensão da empresa,
representada pelo número de pessoas ao serviço; sector de actividade da empresa
(dummies); região (dummies).
Foi igualmente considerado um conjunto de variáveis dummy para captar o impacto
do tipo de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.

5. A relevância da escolarização, idade, género, e do sector de actividade e
dimensão da empresa
Os resultados da estimação do modelo probit descrito na secção anterior encontramse reproduzidos no quadro 2.
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Quadro 2 – Determinantes da baixa remuneração, Portugal, 1997
Coeficiente
idade
idade^2
sexo (categoria omitida: homem)
antiguidade na empresa
escolarização (categoria omitida: 1º ciclo)
sem escolarização
2º ciclo
3º ciclo
ensino secundário
bacharelato
licenciatura
sect. actividade (cat. omitida: têxtil, vest, couro)
alimenta, bebidas, tabaco
madeira, cortiça
papel, artes gráficas, ed. publicações
químicas
prod. minerais não metálicos
metalúrgica base
prod. metálicos, maq., mat. transporte
electricidade, gás, água
construção
comércio por grosso
comércio a retalho
restaurantes, hotéis
transportes, comunicações
banca, seguros
operações s/ imóveis, serv. empresas
outros (na ind. transformadora e serviços)
dimensão da empresa
região (cat. omitida: Lisboa Vale Tejo)
Norte Litoral
Centro Litoral
Interior e Sul
Ilhas
nat. jurídica empresa (cat. omitida: soc. quotas)
pública
nome individual
anónima
outra
tipo de irc (cat. omitida: contrato col. trabalho)
acordo colectivo trabalho
portaria regulamentação trabalho
acordo de empresa
não abrangido
constante
Número de obs = 1751725
Wald chi2(39) = 40018.12
Prob > chi2
= 0.0000

Pseudo R2
524660.32

-0.1268
0.0014
0.5060
-0.0331

Desvio-padrão
robusto
(1)
0.0014
0.0000
0.0077
0.0013

Impacto
marginal
(2)
-0.0168
0.0002
0.0949
-0.0044

0.1996
-0.1463
-0.3363
-0.5982
-1.2212
-1.1582

0.0194
0.0073
0.0085
0.0100
0.0247
0.0237

0.0305
-0.0173
-0.0344
-0.0501
-0.0652
-0.0645

0.1197
0.3337
-0.0856
-0.4201
-0.3791
-0.4917
-0.4335
-0.3352
-0.2935
-0.1806
0.0987
0.5619
-0.4845
-0.6965
-0.0046
-0.0883
-0.0835

0.0367
0.0308
0.0356
0.0397
0.0381
0.0740
0.0261
0.2352
0.0268
0.0268
0.0250
0.0282
0.0312
0.0559
0.0465
0.0352
0.0172

0.0173
0.0560
-0.0106
-0.0403
-0.0376
-0.0447
-0.0412
-0.0344
-0.0311
-0.0208
0.0140
0.1091
-0.0442
-0.0541
-0.0006
-0.0109
-0.0110

0.2503
0.1483
0.1668
0.0814

0.0145
0.0150
0.0206
0.0330

0.0397
0.0219
0.0249
0.0114

-0.9273
0.5748
-0.4357
-0.1378

0.2998
0.0126
0.0365
0.0273

-0.0607
0.1125
-0.0413
-0.0164

-0.6627
-0.1428
-0.2183
0.1836
1.5578

0.1120
0.0190
0.2614
0.0344
0.0350

-0.0528
-0.0170
-0.0245
0.0278

=

0.2792Log likelihood

=-

(continua)
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cont. Quadro 2 – Determinantes da baixa remuneração, Portugal, 1997
Notas:
(1) Para estimação da matriz de variâncias-covariâncias, foi usado o estimador de Huber/White,
admitindo que as observações possam estar correlacionadas dentro da empresa.
(2) No cálculo dos impactos marginais, foi considerado como indivíduo de referência aquele que
apresenta as características médias da população (para variáveis contínuas) e as características
modais (no caso das variáveis discretas): homem, 36 anos de idade, 8 anos de antiguidade na
empresa, sector têxtil, do vestuário e couro, trabalhando numa sociedade por quotas com 87
trabalhadores, Lisboa e Vale do Tejo, abrangido por Contrato Colectivo de Trabalho.
Probabilidade estimada: 0.020.
Fonte: Cálculos realizados com base em Portugal, MTS, DETEFP (1997).

A mulher apresenta uma probabilidade de auferir um baixo salário superior ao
homem, traduzida pelo coeficiente positivo da variável dummy para o género
feminino (0.51). Assim, enquanto um trabalhador que reunisse as características
mais comuns na economia portuguesa — homem, 36 anos de idade, 8 anos de
antiguidade na empresa, sector têxtil, do vestuário e couro, sociedade por quotas
com 87 trabalhadores, Lisboa e Vale do Tejo, abrangido por Contrato Colectivo de
Trabalho —, tem 2.0% de probabilidade de auferir uma baixa remuneração, o facto
de ser mulher faria aumentar essa probabilidade em 9.5 pontos percentuais.
A literatura empírica tem revelado que o perfil de remuneração ao longo do ciclo de
vida é côncavo, com um coeficiente positivo no termo linear e um coeficiente
negativo no termo quadrático. Assim, considerou-se no modelo especificado que a
probabilidade de auferir um baixo salário é convexa na idade do trabalhador,
constatando-se que a probabilidade de auferir um baixo salário atinge o seu mínimo
aos 45 anos de idade. Os jovens têm pois uma elevada probabilidade de auferir uma
baixa remuneração. Essa probabilidade vai diminuindo até atingirem 45 anos de
idade, aumentado ligeiramente a partir desse ponto.
Por outro lado, o aumento da experiência específica do trabalhador está associado a
uma diminuição da probabilidade de baixa remuneração, estimando-se que a
probabilidade de auferir baixos salários diminua em 0.44 pontos percentuais, por
cada ano de experiência específica adicional do trabalhador de referência.
A probabilidade de auferir uma baixa remuneração diminui à medida que aumenta o
nível de escolarização do trabalhador. Indivíduos sem escolarização têm uma
probabilidade de auferir um baixo salário superior em 3.1 pontos percentuais aos
trabalhadores com o 1.º ciclo. Pelo contrário, a probabilidade de ter um baixo salário
diminui para trabalhadores com o 3º ciclo, ensino secundário, bacharelato ou
8

licenciatura, cifrando-se essa diminuição em 1.7, 3.4, 5.0, 6.5, ou 6.5 pontos
percentuais, respectivamente. Um trabalhador titular de um diploma universitário,
com as restantes características médias ou modais da economia, terá uma
probabilidade quase nula de auferir uma baixa remuneração.
Atente-se agora nas variáveis que caracterizam a empresa. As indústrias com maior
propensão para pagar baixos salários são, por esta ordem: restaurantes e hotéis,
madeira e cortiça, alimentação e bebidas, comércio a retalho. Todas elas
apresentam uma probabilidade de baixo salário superior ao sector de referência, o
têxtil, do vestuário e couro. Em particular, no sector dos restaurantes e hotéis a
probabilidade de auferir um baixo salário é cerca de seis vezes superior à do têxtil.
Pelo contrário, entre os sectores onde é menos provável um trabalhador auferir uma
baixa remuneração, encontram-se: banca e seguros, transportes e comunicações,
metalúrgica de base, produtos metálicos, máquinas e material de transporte e
indústria química.
O resultado anterior verifica-se após ter controlado para a dimensão da empresa. De
facto, o coeficiente negativo (-0.0835) associado à variável dimensão da empresa,
revela que a probabilidade de receber um baixo salário diminui para empresas
maiores, estimando-se que por cada 100 trabalhadore adicionais na empresa, a
probabilidade de auferir uma baixa remuneração diminua 1.1 pontos percentuais.
No Norte Litoral, a probabilidade de auferir um baixo salário é particularmente
elevada, seguido do Interior e Sul. A região de Lisboa e Vale do Tejo é, conforme
esperado, aquela em que a propensão para auferir baixos salários é menor.
Quanto à natureza jurídica, as empresas públicas contrastam com aquelas em nome
individual. De facto, numa empresa pública a probabilidade de auferir um baixo
salário diminui em 6.1 pontos percentuais relativamente às sociedades por quotas,
enquanto numa empresa em nome individual, essa probabilidade aumenta em 11.3
pontos percentuais. Nas sociedades anónimas, essa probabilidade reduz-se em 4.1
pontos percentuais.
No que se refere aos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho em vigor
em Portugal, verifica-se que, se o trabalhador se encontra abrangido por um acordo
colectivo de trabalho, a probabilidade de auferir baixos salários diminui em cerca de
5.3 pontos percentuais, relativamente aos contratos colectivos de trabalho.
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6. Conclusão
Um indicador relativo de baixa remuneração indica que 13% dos trabalhadores
portugueses auferia em 1986 uma baixa remuneração, percentagem que aumentou
para 15% em 1997. A parcela de trabalhadores com baixa remuneração aumentou
entre 1986 e 1994, tendo declinado desde então.
Um indicador relativo de baixa remuneração é influenciado pelo nível de dispersão
salarial existente na economia, assim como pelo enquadramento institucional
vigente. Enquanto a elevada dispersão de salários existente em Portugal levaria a
esperar uma grande incidência de baixos salários, a existência de um salário mínimo
nacional e a contratação colectiva apontam para a redução do impacto das baixas
remunerações.
A caracterização dos trabalhadores de baixa remuneração revela que, embora a
incidência de baixos salários seja diferente em diferentes economias, os principais
grupos afectados em Portugal são comuns à generalidade dos países. Assim,
mulheres, jovens e aqueles que têm um mais baixo nível de escolaridade,
apresentam um risco mais elevado de receber um baixo salário. Tal risco diminui à
medida que aumenta a experiência do trabalhador, consequência natural da
evolução salarial ao longo do ciclo de vida.
Quanto às características do empregador, são particularmente atingidos os
trabalhadores de pequenas empresas, da restauração e hotelaria, comércio a
retalho, e das indústrias têxtil, do vestuário e calçado, da alimentação e bebidas e da
madeira e cortiça. O risco de baixos salários é reduzido nas empresas públicas e
nas sociedades anónimas.
A caracterização dos trabalhadores e das empresas de baixos salários fornece uma
imagem estática do fenómeno. Combinando diferentes momentos no tempo, seria
interessante avançar para além do estudo da incidência dos baixos salários, para
avaliar a profundidade da questão, estudando a duração da situação de baixa
remuneração e a probabilidade de escapar dessa situação.
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Anexo: Estatísticas descritivas da base de dados
VARIÁVEL
SEXO

CATEGORIAS

%

Homem
Mulher

59,3
40,7

Inferior 1º ciclo
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário
Bacharelato
Licenciatura
Ignorado

2,2
36,7
22,8
15,3
15,4
1,9
4,0
1,7

HABILITAÇÕES

IDADE
16 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 65
ACTIVIDADE ECONÓMICA
Alimentação, bebidas e tabaco
Têxtil, vestuário e couro
Madeira e cortiça
Papel e artes gráficas
Químicas
Minerais não metálicos
Metalúrgica de base
Indústrias do metal, máquinas e equipamentos
Electricidade, gás e água
Construção
Comércio por grosso
Comércio a retalho
Restaurantes e hotéis
Transportes e comunicação
Banca e seguros
Operações sobre imóveis
Outros (na ind. transformadora e serviços)
DIMENSÃO DA EMPRESA (nº pessoas ao serviço)
0–9
10 – 19
20 – 49
50 – 99
100 – 199
200 – 499
500 ou mais
VARIÁVEL
Idade
Antiguidade na empresa
Número de observações:

18,7
32,9
24,8
17,1
6,5
4,1
14,1
4,0
2,1
2,1
2,9
0,5
8,6
1,0
10,0
7,8
12,3
6,2
6,6
4,5
0,7
12,8
19,8
11,4
15,9
11,8
10,0
11,0
20,0

MÉDIA
35,6
7,6
1 799 853

Fonte: Cálculos realizados com base em Portugal, MTS, DETEFP (1997).
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