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Ajuste 

Decisão preserva poder de compra do trabalhador, ao considerar variação consolidada 

do INPC em 2019 
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O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, 

anunciaram nesta terça-feira (14/01) um novo reajuste do salário mínimo para o ano de 

2020, que será de R$ 1.045,00 por mês, ou seja, R$ 6 a mais do que o valor de R$ 

1.039,00 anunciado em 31 de dezembro. O governo tomou essa decisão levando em 

conta que a inflação oficial do ano passado ficou um pouco acima do estimado no final 

de dezembro. O ajuste, portanto, vai garantir a manutenção do poder de compra do 

trabalhador, o que é garantido pela Constituição Federal. Para efetivar o aumento, o 

governo vai editar uma Medida Provisória. Guedes e Bolsonaro conversaram com a 

imprensa após reunião no gabinete do ministro. 

“Tivemos uma inflação atípica em dezembro. Não esperávamos que fosse tão alta 

assim, mas foi, em virtude basicamente da carne, e tínhamos de fazer com que o valor 

do salário mínimo fosse mantido”, explicou Bolsonaro. “O importante é o compromisso 

do presidente com a manutenção do poder de compra do salário mínimo, que é uma 

cláusula constitucional”, completou o ministro Paulo Guedes.  

Ao final de dezembro, quando o governo anunciou que o salário mínimo de 2020 seria 

de R$ 1.039,00 por mês, foi considerado percentual de 4,1% de inflação em 2019, 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Foram levados em 

conta os índices já medidos de janeiro a novembro e, para dezembro, a mediana das 

projeções de mercado presentes no Boletim Focus do Banco Central. Só que em 10 de 

janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a variação 

oficial acumulada do INPC no ano passado, que ficou acima do estimado, chegando a 

4,48%. 

“Quando chegou em 31 de dezembro, o espírito que o presidente defendeu foi o da 

Carta Constitucional, que é a preservação do poder de compra do salário mínimo. Só 

que a melhor estimativa de inflação que existia no dia 31 de dezembro, de acordo com a 

pesquisa Focus do Banco Central, acabou ficando abaixo da inflação real”, disse o 

ministro da Economia. 



Paulo Guedes explicou que na virada de 2018 para 2019 (quando o salário mínimo foi 

reajustado para R$ 998,00) ocorreu situação semelhante: a inflação efetiva de dezembro 

de 2018 ficou mais alta que o estimado. “Como a inflação ainda não havia fechado e 

veio um pouco acima também, o salário mínimo ficou R$ 2,00 abaixo durante o ano 

inteiro. Para não repetir essa situação, o presidente falou: vamos então corrigir já a partir 

de fevereiro, para não acontecer isso novamente”, relatou Guedes. 

Segundo o ministro esse aumento de despesa será devidamente ajustado ao orçamento. 

“Eu prefiro não falar da natureza do ganho, porque vai ser anunciado possivelmente em 

mais ou menos uma semana, mas nós vamos arrecadar mais R$ 8 bilhões, e não é 

aumento de imposto. São fontes que estamos procurando”, antecipou. 

Fonte: Ministério da Economia  

 

 


