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Resumo 

Este artigo analisa os ciclos do desemprego brasileiro a partir de dados de fluxo de trabalhadores obtidos 

a partir da Pesquisa Mensal de Emprego (PME-IBGE). Usamos a abordagem proposta por Shimer (2007), 

que tenta controlar para eventual viés decorrente da agregação temporal nos dados do mercado de 

trabalho. Os dados brasileiros sugerem que a margem de ingresso para o desemprego (margem de 

separação) tem grande relevância para explicar os ciclos da taxa de desemprego no Brasil no período de 

março de 2002 a dezembro de 2010. Tais resultados indicam que o Brasil, relativamente a alguns países 

desenvolvidos, apresenta um mercado de trabalho com características mais próximas de um contexto com 

baixa regulamentação, ou seja, que o ingresso (e não a saída) no desemprego seria o principal responsável 

por sua flutuação. Além disso, a dinâmica da margem de separação, em relação a indicadores de atividade 

(PIB e Taxa de Desemprego), tem um comportamento claro (anticíclico e pró-cíclico, respectivamente), 

respondendo com um trimestre de antecedência com relação à taxa de desemprego. 

 

Abstract 

This article analyzes the cycles of Brazilian unemployment from workers flow data obtained in Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME-IBGE). We use the approach proposed by Shimer (2007) that attempts to 

control for possible bias due to temporal aggregation in labor market data. Brazilian data suggest that 

the margin of entry into unemployment (separation margin) has great relevance to explain the cycles of 

unemployment rate in Brazil from March 2002 to December 2010. These results indicate that Brazil, 

relatively to some developed countries, has a labor market with characteristics much closer to a context 

with low regulation, that is, entering (not leaving) unemployment would be primarily responsible for its 

fluctuation. Moreover, the dynamics of the separation margin, in relation to activity indicators (GDP and 

Unemployment Rate), has a clear behavior (anti-cyclical and pro-cyclical, respectively), responding with 

a quarter in advance regarding the unemployment rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desemprego sempre foi uma variável importante para a discussão macroeconômica. A grande maioria 

dos estudos trata o desemprego a partir das suas condições de estoque. Há, no entanto, outra abordagem 

que analisa o desemprego a partir de seus fluxos. 

Em recente trabalho, Shimer (2007) reacendeu uma discussão na literatura econômica relativa ao 

desemprego. O assunto também ganhou destaque, em grande parte, como decorrência de modelos 

macroeconômicos que têm considerado a estrutura de search e matching como parte integrante de sua 

modelagem do mercado de trabalho (ver, por exemplo, Yashiv (2007) e Rogerson e Shimer (2010) para 

maiores informações). 
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Tendo como ponto de partida a abordagem dos fluxos do mercado de trabalho, esta discussão tem como 

foco analisar quais das margens do desemprego (o fluxo de ingresso ou de saída) se mostra como a mais 

relevante para explicar suas variações. Em outras palavras, buscamos um melhor entendimento da 

dinâmica do desemprego a partir de sua decomposição entre aqueles que ingressam na condição de 

desemprego e aqueles que deixam o desemprego. A decomposição é realizada usando probabilidades 

obtidas a partir de uma metodologia proposta por Shimer (2007). Como os dados disponíveis são 

publicados com uma periodicidade discreta, as probabilidades poderiam estar subestimando as transições 

entre as ocupações (emprego, desemprego e inatividade) ocorridas entre cada publicação. Para isso, 

Shimer tenta ajustar os dados de tal forma que as probabilidades extraídas reduzam ou eliminem esse viés 

decorrente do que ele chama de agregação temporal. Ou seja, também buscam captar as transições que 

ocorrerem entre a divulgação de duas publicações consecutivas. 

Para ilustrar o caso brasileiro, utilizamos a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), base de dados criada 

pelo IBGE, que abrange o período de março de 2002 até dezembro de 2010
1
. Os resultados obtidos no 

presente trabalho sugerem que o caso brasileiro, contrariamente ao que se verifica na literatura 

internacional (que destaca o papel de ambas as margens), apresenta a margem de separação – aqueles que 

deixam o emprego e se tornam desempregados – como a grande responsável pela flutuação da taxa de 

desemprego. Algo em torno de 37 a 100 pontos percentuais (a depender do método) dos ciclos da taxa de 

desemprego no Brasil para o período analisado. Tais resultados indicam que o Brasil, relativamente aos 

países desenvolvidos aqui citados, apresenta um mercado de trabalho mais próximo de um ambiente com 

pouca regulamentação. Ou seja, que o ingresso no (e não a saída do) desemprego seria o principal 

responsável pela sua flutuação. Além disso, a dinâmica da margem de separação, em relação a 

indicadores de atividade (PIB e Taxa de Desemprego), tem um comportamento claro (anti e pró-cíclico, 

respectivamente), respondendo com um trimestre de antecedência com relação a Taxa de Desemprego. 

Até onde se tem conhecimento, não há qualquer trabalho similar aplicado para o Brasil. Por esse motivo 

as comparações realizadas se limitam a alguns países desenvolvidos (basicamente Estados Unidos, Reino 

Unido e Espanha). 

Este artigo está dividido da seguinte forma: na seção seguinte explicamos a metodologia usada; na 

terceira seção apresentamos alguns resultados para o Brasil; a quarta seção realiza comparações entre o 

caso brasileiro e a literatura internacional; e por fim, concluímos o artigo. 

 

2 METODOLOGIA 

Essa seção discute algumas abordagens presentes na literatura econômica que analisam as transições entre 

as diversas ocupações dos trabalhadores. Ou seja, analisam as probabilidades que trabalhadores em uma 

dada ocupação (empregado, desempregado e fora da força de trabalho – doravante simplesmente E, U, O, 

respectivamente) têm em mudar seu status corrente. 

Para maior abrangência, consideramos duas classificações distintas sobre quem deve ser considerado 

desempregado. A primeira classificação (1) usa a definição do órgão responsável pela divulgação da taxa 

de desemprego (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), considerando desempregado o 

indivíduo com pelo menos 10 anos que não trabalhou na semana de referência da pesquisa, tendo 

procurado trabalho no último mês e com condições de assumir um emprego caso conseguisse trabalho. A 

classificação alternativa (2) soma ao estoque de desempregados aqueles previamente considerados fora da 

força de trabalho e que gostariam de trabalhar caso uma oportunidade surgisse
2
. 

 

2.1 MENSURAÇÃO DOS FLUXOS 

Essa subseção trata da base de dados usada em grande parte dos trabalhos dessa literatura. Os dados são 

obtidos a partir de microdados da PME e tem o foco direcionado aos trabalhadores (Blanchard e Diamond 

(1990), por exemplo, discutem o tema para a economia norte-americana usando tanto uma base de fluxo 

de trabalhadores e outras baseadas na criação e destruição de postos de trabalho). A PME é um painel 

                                                 
1
 Infelizmente o período de análise não pode foi estendido por conta de mudanças metodológicas que a pesquisa sofreu em 

2002, tornando incompatíveis comparações entre o período prévio e o atual. 
2
 Para reclassificá-los, usamos a variável V464 da PME. Isso nos permite dialogar com trabalhos que classifiquem os 

trabalhadores dessa forma, como é o caso de Krusell et al. (2009). 
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longitudinal que segue um indivíduo por 16 meses consecutivos, sendo os primeiros e últimos 4 meses os 

meses aos quais os trabalhadores são expostos ao questionário. Devido o formato da PME, somos capazes 

de acompanhar um trabalhador ao longo do tempo, tornando factível identificar os fluxos de trabalhadores 

ao longo do tempo. 

A metodologia padrão segue, em grande parte, dos trabalhos de Abowd e Zellner (1985), Poterba e 

Summers (1986) e Blanchard e Diamond (1990). Abowd e Zellner (1985) usam estimações de um sistema 

de equações não-lineares estimados por Seemengly Unrelated Regressions (SUR) para corrigir eventuais 

erros associados ao atrito do formato do painel da PME (buscando corrigir possíveis não aleatoriedades 

no processo que pode gerar resultados viesados). Já Poterba e Summers (1986) se preocupam com efeitos 

causados sobre as transições por conta da incidência dos erros de transcrição envolvendo os questionários. 

Blanchard e Diamond (1990) analisam os ciclos dos fluxos do mercado de trabalho para os Estados 

Unidos. 

A base de dados usada no presente trabalho lida com as questões mencionadas pelos dois primeiros 

trabalhos acima. Como o processo de identificação de um indivíduo depende de seu emparelhamento 

entre cada período, as variáveis usadas para identificação podem sofrer com problemas de transcrição 

para o questionário. Para evitar tais problemas que os questionários da PME possam conter e, assim, 

elevar a base amostral no processo de identificação dos indivíduos, usamos um algoritmo criado por 

Ribas e Soares (2008). De acordo com os autores, o algoritmo foi capaz de recuperar algo em torno de 7 a 

10 pontos percentuais da base de identificação, o que teria representado uma queda de quase 50 pontos 

percentuais do atrito
3
. 

Para tentar contornar, ou amenizar, o problema de possível não aleatoriedade da amostra, nos baseamos 

no trabalho Abowd e Zellner (1985). Para realizar o ajuste dos fluxos dos trabalhadores identificados 

entre dois períodos consecutivos, levamos em consideração tanto os fluxos daqueles previamente 

identificados como daqueles que deixam a base de dados (atrito). Os fluxos são recriados a partir da 

estimação de um sistema de equações não-lineares estimados por SUR que busca captar informação do 

fluxo de trabalhadores que deixam a base (atrito). Ou seja, cada fluxo é recriado como uma função dos 

fluxos daqueles trabalhadores identificados (que passaram da condição de trabalho i, em t, para j, em t+1), 

dos fluxos daqueles que se tornam atrito (iniciam em i e deixam de ser identificados) e daqueles que 

iniciam atritados e aparecem na base (só aparecem na condição de trabalho j)
4
. 

 

2.2 MÉTODO DE SHIMER: CORREÇÃO DA AGREGAÇÃO TEMPORAL 

De acordo com Shimer (2007), as estatísticas das probabilidades de transição geradas a partir dos 

agregados podem induzir a um viés de agregação temporal. Em outras palavras, como os dados são 

divulgados em intervalos discretos, é possível que esses dados estejam omitindo transições que tenham 

ocorrido entre o início e o fim de cada período. 

Para tentar contornar esse possível problema, o autor sugere uma análise de tempo contínuo. Assim, 

indivíduos que tenham deixado seu emprego e encontrado outro nesse meio tempo, por exemplo, 

passariam a ser contabilizados. As probabilidades são obtidas alimentando equações diferenciais (ver 

mais adiante) com fluxos de trabalhadores. São duas as formas de fluxo e, portanto, de probabilidades 

consideradas por Shimer: (i) a primeira delas o autor usa uma medida de fluxo de desemprego de curto-

prazo – a quantidade de trabalhadores que teriam declarado ter deixado o emprego (abstendo-se dos 

motivos) nas 4 semanas prévias a entrevista – para gerar as probabilidade de um desempregado achar 

emprego; e (ii) a segunda se baseia nos fluxos obtidos a partir do emparelhamento de painéis. 

Ambas as medidas têm suas limitações – seja pela suposição de homogeneidade dos trabalhadores ou pela 

desconsideração da inatividade. Tais suposições são fortes, mas simplificam a modelagem. Mais a frente, 

lidamos com as questões de heterogeneidade a partir de estimações de um Logit Multinomial. 

 

                                                 
3
 Para maiores detalhes sobre a metodologia, ver Ribas e Soares (2008) e Ribas e Soares (2010). 

4
 Para contemplar um cenário mais amplo seguimos Fujita e Ramey (2006), permitindo que os parâmetros do modelo sejam 

variantes no tempo estimando as regressões em intervalos de tamanho equivalentes, no entanto, variantes no tempo (as rolling 

regressions). Para ambos os casos (para parâmetros variantes e constantes no tempo) a significância conjunta dos parâmetros 

foi aceita, sugerindo que os ajustes se fazem necessários. 
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Desemprego de curto prazo como medida de ingresso no desemprego 

 

Para cada período do tempo  , sendo            , em que   se refere        , todos os desempregados 

acham trabalho de acordo com um processo de Poisson com expectativa de ocorrência de    De forma 

similar,    representa a expectativa de ocorrência de um empregado ficar desempregado. Dessa forma, a 

probabilidade de um desempregado encontrar ao menos um emprego e de um empregado se tornar ao 

menos uma vez desempregado ao longo de um período é dada, respectivamente, por             

e            . Para um determinado   considere que      e      indiquem os estoques de 

desempregados e empregados em    , respectivamente, e que     
  seja o fluxo de recém-

desempregados – empregados em            e desempregados em     –, em que        . Da 

mesma forma, quando     assumimos que   
       . De acordo com Shimer (2007), partimos do 

pressuposto que a lei de movimento do desemprego seja descrita da seguinte forma: 

 

 ̇                                                                            (1) 

 

De forma similar, o desemprego de curto prazo se comporta da mesma maneira: 

 

 ̇   
             

                                                            (2) 

 

Assumindo que    , a lei de movimento que descreve o desemprego é obtida substituindo a equação 

(2) em (1) e resolvendo uma equação diferencial ordinária que resulta na equação a seguir: 

 

         
                                                                (3) 

 

O desemprego de amanhã, portanto, é decomposto entre seu estoque inicial (  ) e da soma dos 

ingressantes (    
 ) menos os que acham um emprego (    ). Da equação (3) obtemos a expressão para a 

probabilidade de um desempregado achar emprego: 

 

     
         

 

  
                                                            (4) 

 

Fluxos do emparelhamento como medida de ingresso no desemprego 

 

A segunda forma pela qual Shimer busca obter as taxas também parte de equações diferenciais. No 

entanto, ao invés de usar a quantidade de indivíduos que teriam declarado estarem sem emprego 

recentemente há, no máximo, quatro semanas, o autor obtém as taxas corrigidas para a agregação 

temporal a partir dos fluxos obtidos do emparelhamento de painéis. Dessa forma, supondo que   

represente a ocupação em   de um trabalhador e   a ocupação em    , a equação de movimento dos 

fluxos é representada da seguinte forma: 

 

  ̇  
   ∑     

  
     

       
  ∑   

  
                                             (5) 

 

em que     
   (

    
  

∑     
  

 
) representa a proporção dos fluxos originários na ocupação   (  

  ) que 

transitaram para   e   
  , por exemplo, é a taxa que representa a expectativa de um trabalhador, originário 

de C, transitar para B. Supondo que só exista duas possibilidades de ocupação –           –, o 

problema fica reduzido a: 

  ̇  
       

    
       

    
   

 

A lei de movimento é obtida da mesma forma que o caso anterior. Para recuperar as taxas de transição 

(   e   ), usamos as probabilidades dos fluxos gerados a partir dos microdados representados num sistema 

de duas equações e duas incógnitas: 
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   (       

     
   ) (

  
  

  
     

  )                                               (6) 

    
   (       

     
   ) (

  
  

  
     

  )                                               (7) 

 

2.3 DECOMPOSIÇÃO DO DESEMPREGO 

Todas as equações acima derivam do pressuposto que o comportamento do desemprego depende de dois 

componentes: (i) a taxa com que um desempregado acha emprego e (ii) a taxa com que um empregado 

perde seu emprego. Normalizando a força de trabalho,        , podemos reescrever a equação (1) 

isolando     . Temos, portanto, que o desemprego é descrito da seguinte forma: 

 

     (
  

     
)  (

 ̇   

     
) 

 

O exercício parte do pressuposto que o desemprego se encontre em equilíbrio, ou seja, que  ̇     . 

Petrongolo e Pissarides (2008) destacam que a soma das taxas de transição é grande relativamente às 

variações do desemprego, sugerindo que o segundo termo da equação acima seja pequeno. Isso significa 

que podemos aproximar o desemprego observado ao primeiro termo, descrito como uma medida de 

desemprego de equilíbrio (denotada aqui como   
  

). 

Para analisar qual dos componentes se porta como o mais importante para a dinâmica do desemprego, 

seguimos Fujita e Ramey (2009)
5
. Os autores decompõem a dinâmica do desemprego de equilíbrio (  

  
) 

(i) atentando para os desvios obtidos por filtros (HP e BK, no caso)
 6

 e (ii) usando a primeira diferença. 

De forma geral, o desemprego de equilíbrio pode ser decomposto analisando a derivação de seu log 

neperiano em relação ao tempo. No primeiro caso, a dinâmica é representada a partir de seus 

componentes de ciclo e tendência: 

 

  (
  

  

 ̅ 
  )  (   ̅ 

  
)  (

  

 ̅
)  (   ̅ 

  
)  (

  

  ̅
)                                (8) 

 

em que  ̅ 
  

,   ̅ e   ̅ representam o steady-state de cada variável e    o resíduo da equação. O segundo caso 

ilustra usa como componente de steady-state a primeira defasagem: 

 

   (  
  

)  (   ̅   
  

)        (   ̅   
  

)                                  (9) 

 

Ambas as equações, (8) e (9), podem ser representada seguinte maneira: 

 

   
  

    
     

     

 

A equação acima pode ser reescrita como uma variância a partir de covariâncias
7
. Esse formato permite 

quantificar o quanto da variabilidade de cada componente explicaria a variabilidade total do desemprego 

de equilíbrio (  
  

): 

 

                                                 
5
Diferentemente dos autores, Shimer (2007) usa, em sua análise, exercícios contrafactuais com as médias temporais de    e    

para gerar as séries de desemprego. No entanto, respostas diferentes seriam geradas no exercício se valores diferentes fossem 

usados para as taxas fixas, tornando essa abordagem não discricionária. 
6
 Fujita e Ramey (2007) destacam que os resultados de Shimer (2007), baseados no filtro HP, são sensíveis ao tipo do filtro. Os 

autores usam os mesmos dados de Shimer e comparam os resultados obtidos a partir do filtro HP com o de BK. Seus resultados 

indicam resultado distinto do de Shimer. 
7
 Suponha que      . Como                             , logo podemos usar a lógica inversa para reecrever 

a somatória das covariâncias:                                   . Ou seja,                            
                   , que também pode ser escrita como                                       
        . 
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   [   
  

]     [   
  

    
 ]     [   

  
    

 ]     [   
  

   ] 
 

Ao dividir ambos os lados da equação pela variância do desemprego de equilíbrio, conseguimos 

identificar a importância que cada componentes tem para explicar sua variância: 

 

           ,     tal que    
   [   

  
    

 ]

   [   
  

]
,        . 

 

2.4 TRANSIÇÕES CONSIDERANDO TRÊS POSSÍVEIS ESTADOS 

Para contemplar o caso daqueles que estão fora da força de trabalho (denotados por “ ”), voltamos a 

equação (5). No entanto, como Shimer (2007) indica, não é possível resolver o sistema analiticamente. 

Como o exercício de decomposição do desemprego ocorre usando o componente de steady-state em cada 

 , seguimos Petrongolo e Pissarides (2008). 

A contabilidade das transições envolvendo a inatividade exige uma redefinição das taxas envolvidas, 

visto que mais possibilidades agora estão em jogo. Assuma que      seja a transição originada no 

desemprego em direção a inatividade (   );      a transição do desemprego para o emprego (   ); 

      as transições do emprego para a inatividade (   );       a taxa de transição do emprego para o 

desemprego (   );       as transições originadas na inatividade para o desemprego (   ); e      a 

taxa da inatividade para o emprego (   ). Portanto, em steady-state, os fluxos de entrada e saída se 

equivalem de tal forma que podemos representar a condição para desemprego e emprego, 

respectivamente, a partir das equações abaixo: 

 

             ⏟        
             

 (         )  ⏟        
          

    e                 ⏟        
             

 (         )  ⏟        
          

 

 

Para reduzir a dimensão do problema de 3 para 2 variáveis, isolamos a inatividade (  ) na equação de 

equilíbrio de desemprego e, substituindo na equação seguinte, conseguimos representar a taxa de 

desemprego de equilíbrio usando as taxas de transição: 

 

  
  

 
(         )

(         )  (         )
 

 

em que          (
    

         
) e          (

   

         
) representam, respectivamente, a contribuição da 

inatividade para    e   . Assim como anteriormente, a equação da dinâmica do desemprego é descrita da 

seguinte forma: 

                                
  ̇  (   ̅ 

  
)( ̇             ̇      )  (   ̅ 

  
)(  ̇            ̇      )     

 

em que:       (
    ̅̅ ̅̅ ̅

    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅
),        (

    ̅̅ ̅̅ ̅

    ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅
),        (

    
̅̅ ̅̅ ̅

    
̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅

) e       (
    ̅̅ ̅̅̅

    
̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅̅

). 

 

Da mesma maneira pela qual as equações (8) e (9) foram obtidas e, posteriormente, a variabilidade do 

desemprego decomposta, agora a decomposição possui cinco componentes: 

 

                    ,    tal que      
   [   

  
    

  ]

   [   
  

]
,           e        . 

 

Para fins de comparação com os resultados envolvendo somente duas ocupações, representamos as taxas 

de transição pela soma. Ou seja,    está para        , assim como    está para        . 
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2.5 HETEROGENEIDADE 

As probabilidades de transição entre as diferentes ocupações podem estar sujeitas a efeitos de 

“composição”. Isso significa dizer que, ao longo dos ciclos, seu comportamento poderia ser o resultado da 

composição dos indivíduos em cada período e não necessariamente um resultado que se aplica a maioria 

das pessoas. Para que possamos avaliar se a heterogeneidade é relevante para o agregado, estimamos as 

probabilidades de mudança de situação dos indivíduos a partir de sua ocupação empregando um modelo 

Logit Multinomial. Essa abordagem difere de Shimer (2007), que realiza sua análise sobre 

heterogeneidade dando enfoque ao tempo de duração no desemprego e para o desemprego de curto-prazo.  

No caso do modelo Logit Multinomial, a variável dependente é representada pela transição dos indivíduos 

entre entrevistas de meses consecutivos (1ª e 2ª, 2ª e 3ª, 3ª e 4ª, 5ª e 6ª, 6ª e 7ª e entre 7ª e 8ª entrevistas)
8
.  

Consideremos, por exemplo, um indivíduo que se encontra na 1ª entrevista como empregado. Este 

trabalhador estará, na 2ª entrevista, em uma de três situações possíveis: continuará como empregado (0), 

irá para o desemprego (1) ou para a inatividade (2). Seja   um indivíduo, tal que            ,   uma 

ocupação, em que          , e    suas características, tal que      seja o previsor linear para tal 

característica. Então a probabilidade de um indivíduo   escolher a ocupação   é modelada abaixo: 

            
   (    )

  ∑          
 
   

 

 

A estimação deste modelo é feita por máxima verossimilhança
9
, escolhendo os regressores de acordo com 

Curi e Menezes (2006)
10

. Como o período analisado abrange quase uma década, uma estimação que 

considere todo o período parte do pressuposto de que os coeficientes sejam constantes ao longo da 

década. Para contornar (e analisar) eventuais instabilidades nos parâmetros ao longo do tempo, 

quebramos a estimação por ano. O cálculo das probabilidades de cada mês foi feito considerando a média 

das probabilidades individuais previstas, assim como em Curi e Menezes (2006): 

  ̂
̅  

 

 
∑    ̂

 

   

 

 

em que   ̂
̅  é calculada para cada indivíduo usando os valores observados dos regressores. A análise do 

efeito da heterogeneidade se baseia na comparação dos ciclos obtidos a partir das estimações feitas com e 

sem controles. 

 

3 EVIDÊNCIA BRASILEIRA 

As evidências empíricas aqui geradas foram baseadas na PME. As séries de tempo usadas foram geradas 

a partir de fluxos de trabalhadores com periodicidade mensal. Os fluxos mensais foram ajustados 

sazonalmente com o auxílio do filtro X-12 disponível no Eviews sendo, na sequência, trimestralizadas
11

 

através de médias dos meses correspondentes a cada trimestre. As únicas exceções se aplicam às séries 

geradas pelo modelo Logit Multinomial que foram ajustadas sazonalmente na última etapa. Por final, as 

séries foram log-linearizadas usando os filtros Hodrick-Prescott (HP) e Baxter-King (BK)
12

, além da 

remoção da tendência por primeira diferença, como feito por Petrongolo e Pissarides (2008). Como forma 

de análise de sensibilidade, além de empregar dois tipos de filtro, estaremos analisando cinco diferentes 

                                                 
8
 Também avaliamos o caso em que só estiveram presentes indivíduos entre a 1ª e 2ª entrevistas. Os coeficientes estimados se 

mantiveram próximos e com sinais iguais. Portanto, resolvemos continuar com as estimações contemplando todas as 

entrevistas mencionadas, por oferecer uma amostra significativamente maior para computar as probabilidades. 
9
 Como as variáveis dependentes são discretas, os coeficientes estimados devem ser interpretados com relação à variável 

omitida e com relação à transição omitida. 
10

 Foram considerados como regressores: região metropolitana, sexo, idade, idade ao quadrado, grau de escolaridade (variável 

VDAE2), tempo na ocupação (variável V427 para “empregado”; V453, V454 e V456 para “desempregado” e “inativo”) e 

dummy temporal para cada mês. 
11

 Não trabalhamos com as séries mensais por dois motivos: (i) dados trimestrais permitem que possam ser usados em modelos 

macroeconômicos e (ii) as publicações aqui mencionadas analisam o trimestre, o que nos permite dialogar com as mesmas. 
12

 Fujita e Ramey (2006) sugerem que os resultados da decomposição podem estar sujeitos ao tipo de filtro aplicado. 
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estat sticas: (i) “Desemprego CP”, que emprega uma medida que desemprego de curto prazo a partir do 

questionário da PME (seguindo Shimer (2007)); (ii) “Fluxos Ajustados (2 ocupações)”, que emprega 

fluxos de trabalhadores a partir do emparelhamento de painéis e considera só desemprego e emprego; (iii) 

“Fluxos Ajustados (3 ocupações)”, que também considera a inatividade usando a abordagem de 

Petrongolo e Pissarides (2008); (iv) “Logit Multinomial (sem controle)”, que usa o instrumental do logit 

multinomial sem fazer distinção de idiossincrasias; e (v) “Logit Multinomial (com controle)”, em que 

controla para heterogeneidade dos indivíduos. A discussão das evidências está dividida em três partes: 

estatísticas descritivas (média e desvio padrão); correlação contemporânea das variáveis com indicadores 

de atividade (PIB e taxa de desemprego) e; decomposição do desemprego entre seus componentes. A 

Tabela 1 nos oferece uma primeira ideia de magnitude, a partir das diferentes abordagens mencionadas, 

de ambas as margens da dinâmica do desemprego. 

Atentando, primeiramente, para as médias, nos chamam a atenção: a aparente consistência dos resultados 

de      , independente da metodologia escolhida; a clara disparidade no comportamento entre a 

metodologia Desemprego CP com as demais abordagens, que indicam probabilidades superiores; e um 

ligeiro aumento de    e   , em relação as outras abordagens, no caso dos fluxos com 3 ocupações. 

Considerando ambas as classificações de desemprego analisadas, relativamente à classificação 1 

(classificação empregada pelo IBGE) percebemos uma queda em todas    e um leve aumento em 

praticamente todas   , sendo mais afetados o caso dos fluxos ajustados com 2 ocupações. De maneira 

geral, esses resultados eram esperados por conta da mudança de classificação
13

. O caso dos fluxos 

ajustados com 2 ocupações é mais afetado justamente por não levar em conta os fluxos envolvendo a 

inatividade. Vale ressaltar que para o caso dos fluxos ajustados com 3 ocupações, apesar do aumento 

similar em   , essa categoria apresenta    praticamente inalterado. 

Comparando os resultados para ambas as classificações dos Logit Multinomiais, os resultados para ambas 

as classificações, percebemos que aqui as mudanças ocorrem somente sobre    (mantendo a redução 

observada nos outros casos). A outra dimensão da análise ocorre na comparação dos resultados estimados 

a partir de um modelo com e sem controles. Apesar de todos os resultados sugerirem probabilidades 

maiores no caso dos modelos com controles, as maiores mudanças (diferença de 1.22 para   ) residem na 

classificação 1. 

Nossa análise dos ciclos se inicia dando atenção ao desvio padrão das séries. Essa estatística é importante 

para entender as decomposições do desemprego, visto que o foco do estudo se dá sobre os ciclos. Para 

contemplar uma maior abrangência, analisamos os ciclos a partir do filtro Hodrick-Prescott e do filtro de 

Baxter-King
14

. Seguindo Fujita e Ramey (2009), também estendemos a análise usando como referência 

de steady-state o componente de 1ª diferença. 

Ainda de acordo com os dados expostos na Tabela 1, percebemos certa contradição nos resultados. 

Levando em consideração o caso do filtro HP, enquanto que Desemprego CP sugere que há certa 

supremacia de    em relação a    (com diferenças próximas de 10 pp em ambas as classificações), as 

outras abordagens sugerem que a variabilidade de    seja inferior a de   . Esse resultado, no entanto, 

muda quando consideramos o caso do filtro BK. Apesar de manter a diferença entre    e    na maioria 

das abordagens, o filtro BK muda o cenário para o caso do Desemprego CP, tornando a diferença entre as 

probabilidades praticamente inexistentes. 

Na segunda etapa discutimos as correlações de    e    com os indicadores de atividade. A Tabela 2 

resume os resultados das correlações com o PIB. Considerando o filtro HP, nos chamam a atenção: os 

resultados de    sugerem ser consistentes, ou seja, invariante em relação ao tipo de metodologia; as 

correlações entre PIB e    são estritamente negativa (anti-cíclica) e relativamente próximas (entre -30 e -

43 pontos percentuais, exceto o fluxo ajustado com 3 ocupações na classificação 2 que exibe um resultado 

                                                 
13

 Ou seja, ao reclassificarmos parte dos inativos como desempregados (caso da classificação 2), elevamos a base de pessoas 

procurando trabalho (forçando a redução da probabilidade de um desempregado achar um emprego) e passamos a considerar 

os trabalhadores que deixavam o emprego para a inatividade (elevando a probabilidade de um empregado se encontrar 

desempregado) 
14

 Para o filtro HP usamos λ=1600, enquanto o filtro BK se baseia em pu=32 / pl=6. A escolha de pu e pl têm como base 

sugestões feitas pelo Federal Reserve of Cleveland (disponível no site 

http://www.clevelandfed.org/research/models/bandpass/bpassm.txt). 
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de -16 pontos percentuais). No caso das correlações entre PIB e   , os resultados são sensíveis ao método 

usado. Novamente, o uso do desemprego de curto prazo, Desemprego CP, gera os resultados mais 

significativos (25.75 e 21.41 para as classificações 1 e 2). A maior sensibilidade se encontra na mudança 

de sinal (de -6.51 para 8.78 para as classificações 1 e 2) no caso dos fluxo ajustado com 3 ocupações. 

Além disso, o caso dos fluxos ajustados com 2 ocupações apresenta uma elevação pouco maior de 10 

pontos percentuais (de 3.51 para 15.76). 

Tabela 1: Média e Desvio Padrão 

 
(*) Expresso em pontos percentuais. 

Tabela 2: Correlação contemporânea com o PIB 

 
(*) Correlação dos ciclos expressa em pontos percentuais. 

 

Já em relação ao filtro BK, de maneira geral os resultados se mantêm:    se mantêm relativamente 

invariante ao método, com resultados anti-c/íclicos; e as    se mostram sensíveis ao método usado. No 

Média das séries* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 6.48 0.67 5.48 1.13

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 20.17 1.77 15.33 3.31

Fluxos Ajustados (3 ocupações) 27.45 3.62 27.30 5.56

MLogit (com controles) 17.16 1.56 13.94 1.56

MLogit (sem controles) 15.94 1.44 13.14 1.44

Desvio Padrão dos Ciclos (filtro HP)* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 25.75 13.38 21.41 12.19

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 8.27 13.31 8.38 8.41

Fluxos Ajustados (3 ocupações) 4.06 6.91 3.96 5.71

MLogit (com controles) 7.13 10.94 6.47 10.94

MLogit (sem controles) 7.37 11.56 7.25 11.55

Desvio Padrão dos Ciclos (filtro BK)* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 15.43 12.78 9.92 11.50

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 7.44 12.30 7.97 7.52

Fluxos Ajustados (3 ocupações) 3.54 6.15 3.70 5.01

MLogit (com controles) 6.13 10.21 5.76 10.23

MLogit (sem controles) 6.22 10.98 6.56 10.98

Classificação 1 Classificação 2

Filtro HP* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 25.34 -43.84 15.48 -39.24

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 3.51 -30.54 15.76 -38.08

Fluxos Ajustados (3 ocupações) -6.51 -41.09 8.78 -16.53

MLogit (com controles) 2.54 -33.04 0.98 -32.92

MLogit (sem controles) -5.16 -37.22 -6.20 -37.16

Filtro BK* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 47.37 -42.62 25.94 -38.52

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 8.13 -25.64 23.38 -39.92

Fluxos Ajustados (3 ocupações) -3.17 -41.10 19.28 -10.66

MLogit (com controles) 12.19 -27.44 7.15 -27.47

MLogit (sem controles) 3.66 -32.60 -0.86 -32.65

Classificação 1 Classificação 2
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entanto, verificamos que o filtro BK eleva consideravelmente as probabilidades    (aproximadamente 20 

e 10 pontos percentuais para Desemprego CP, por exemplo, nas classificações 1 e 2). 

Para melhor entendimento da dinâmica das correlações, as Gráficos 1 e 2 ilustram, respectivamente, a 

dinâmica das correlações entre    e PIB e entre    e PIB, com leads e lags de até 3 trimestres. A 

correlação entre    e PIB apresenta, como sugere a Tabela 2, resultados próximos entre os diferentes 

métodos e classificações. Além disso, o ponto mínimo, que se encontra entre -1 e +1, sugere que os co-

movimentos de    e PIB sejam contemporâneos. 

As correlações entre    e PIB tornam visíveis o comportamento dispare de cada método e classificação. 

Com exceção dos fluxos ajustados de 2 ocupações (para a classificação 1 e filtro HP) e dos fluxos 

ajustados de 3 ocupações  (para a classificação 1 e ambos os filtros), todas as correlações apresentam um 

ponto de máximo em torno de 0 e +1 trimestre. As exceções mencionadas acima sugerem que    tenha 

algum efeito duradouro com relação ao PIB, carregando seu efeito sobre o emprego nos trimestres 

seguintes. 

 

Gráfico 1: Correlação entre PIB(t) e F(t+i) 

 

No caso dos resultados dos modelos Logit Multinomial, as correlações contemporâneas se elevam para o 

caso com controles. Os Gráficos 3, 4, 5 e 6 mostram como a dinâmica das correlações se comporta. 

Assim como nos métodos anteriores, as correlações entre    e PIB parecem não ser afetadas pela presença 

de controles. Cenário diferente é encontrado nas correlações entre    e PIB. A presença de 

heterogeneidade parece atuar em duas frentes: trazendo o ponto de máximo para mais próximo de zero 

(no caso sem controle o ponto de máximo sugere que    reaja com 1 trimestre de atrasado em relação ao 

PIB) e deixando o comportamento da correlação mais simétrico em torno de zero. 

A Tabela 3 traz como indicador de atividade a taxa de desemprego. Assim como no caso do PIB como 

indicador, as probabilidades    apresentam um comportamento invariante aos métodos usados e com 

números mais expressivos (agora positivos) para a classificação 1. No entanto, percebemos que a 

mudança da classificação 1 para a 2 apresenta uma queda acentuada de    - com quedas de mais da 

metade. Curiosamente, as probabilidades    com classificação 1, exceto os fluxos ajustados de 3 

ocupações, também se mostram pró-cíclicos. Esse resultado muda, quando analisamos a classificação 2, 

se tornando praticamente acíclico. 
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Gráfico 2: Correlação entre PIB(t) e X(t+i) 

 

Gráfico 3: Correlação entre PIB(t) e F(t+i) – Logit Multinomial 

O Gráfico 8, que ilustra as correlações entre    e Taxa de Desemprego, deixa claro que as mesmas são 

pró-cíclicas e claramente se adiantam à Taxa de Desemprego em 1 trimestre. Já o Gráfico 7 nos auxilia a 

entender um pouco das correlações positivas obtidas. De acordo com as gráficos de classificação 1, 

exceto Desemprego CP, as probabilidades    reagem com um certo atraso, mas indicam tendência de 

queda (iniciada com 2 trimestres de antecedência). Quando analisamos a classificação 2, exceto o Logit 

Multinomial e o fluxo ajustado de 2 ocupações (que sugerem um comportamento acíclico), o fluxo 
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ajustado de 3 ocupações indica um atraso por parte de    entre 1 e 2 trimestres e o Desemprego CP 

mantém o comportamento pró-cíclico identificado antes. 

 

Gráfico 4: Correlação entre PIB(t) e X(t+i) – Logit Multinomial 

 

Gráfico 5: Correlação entre Tx. Desemprego(t) e F(t+i) – Logit Multinomial 

A terceira etapa desta seção reserva espaço para discutirmos a decomposição do desemprego. A Tabela 4 

expõe os resultados, obtidos com os filtros HP, BK e 1ª Diferença, para o método de Shimer (que 

considera o desemprego de curto-prazo como medida para a construção das probabilidades) e os fluxos 
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ajustados com 2 ocupações em cada tipo de classificação. Além disso, usamos a correlação entre a taxa de 

desemprego artificial (  
  

) e a observada como artifício de validação dos dados gerados. 

 

 

Gráfico 6: Correlação entre Tx. Desemprego(t) e X(t+i) – Logit Multinomial 

 

Tabela 3: Correlação contemporânea com a Tx. Desemprego 

 

(*) Correlação dos ciclos expressa em pontos percentuais. 

 

Atentando para a Tabela 4, a medida de Desemprego CP se mostra um resultado não tão confiante, 

relativo às outras métricas e considerando o tamanho da amostra da PME, para a decomposição do 

desemprego. Isso decorre tanto da correlação muito baixa que a série artificial de desemprego   
  

), 

gerada a partir das taxas obtidas pelo método, tem com a série observada, como da soma dos coeficientes 
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Filtro HP* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 23.40 54.11 32.85 28.18

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 17.93 65.54 9.76 24.77

Fluxos Ajustados (3 ocupações) -1.27 61.98 -1.97 20.84

MLogit (com controles) 25.33 61.98 7.56 34.88

MLogit (sem controles) 22.86 61.54 -1.38 31.71

Filtro BK* Ft Xt Ft Xt

Desemprego CP 21.59 50.34 27.95 23.93

Fluxos Ajustados (2 ocupações) 24.13 70.05 7.36 21.88

Fluxos Ajustados (3 ocupações) 4.55 67.27 -3.22 15.87

MLogit (com controles) 37.60 66.60 6.68 32.84

MLogit (sem controles) 33.14 64.03 -6.06 26.91

Classificação 1 Classificação 2
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de ambas as margens (   e   ) que indicam haver um papel considerável do resíduo. No entanto, vale 

ressaltar que a metodologia de Shimer favorece quase sempre a margem de   , tendo somente um caso em 

que as margens de atuação são próximas (caso em que         e        ). Ainda na Tabela 4, a 

abordagem com fluxos ajustados se mostra mais relevante, visto que as correlações das séries artificiais 

com a observada são próximas de 1 e que a soma dos coeficientes também o são. Focando somente sobre 

os resultados obtidos através dos filtros, enquanto que a classificação 1 sugere certa supremacia da 

margem    (com praticamente toda a responsabilidade pela variância do desemprego decorrente de   ), a 

classificação 2 inverte esse contexto, dando maior papel à margem    (0.56 e 0.63 para os filtros HP e BK, 

respectivamente). Quanto aos resultados obtidos com a 1ª Diferença, eles se mantêm praticamente 

invariantes, sugerindo que a margem    seja responsável por grande parte da variabilidade da taxa de 

desemprego (0.74 e 0.64 para as classificações 1 e 2, respectivamente). 

 

Gráfico 7: Correlação entre Tx. Desemprego(t) e F(t+i) 

 

Ao incluir a modalidade que contempla três ocupações, os resultados são decompostos em 4 

componentes: dois referentes à saída do desemprego (    e    ) e outros dois relacionados ao ingresso no 

desemprego (    e    ). Os resultados, expostos na Tabela 5, se mostram ricos na medida em que a 

correlação das séries artificiais de desemprego são próximas de 1, assim como a soma dos coeficientes 

usados na decomposição. 

Considerando, primeiramente, somente os resultados obtidos com os filtros na classificação 1, o 

componente     é responsável pela maior parte da variabilidade do desemprego (0.78 e 0.87 para os 

filtros HP e BK, respectivamente). A classificação 2 ainda mantém     com grande responsabilidade (50 

por cento de responsabilidade para ambos os filtros), mas outro componente também ganha destaque:     

(com 0.38 e 0.46 para os filtros HP e BK, respectivamente). Ou seja, além das transições diretas entre 

emprego-desemprego (dada por    ), as transições indiretas entre desemprego-inatividade-emprego (dada 

por    ) passam a desempenhar um papel mais relevante. Outro ponto de interessante decorre das 

transições entre desemprego-emprego (dada por    ) que, com a inclusão de três ocupações, contribui 

negativamente para a decomposição. 

Da mesma forma, os resultados obtidos com a 1ª Diferença nos sugerem que o componente relevante é 

    (com 0.58 e 0.54 nas classificações 1 e 2, respectivamente). Além disso, o segundo componente que 
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mais contribui é aquele que trata das transições entre emprego-inatividade-desemprego (dada por    ). 

Para se ter uma idéia mais clara, as transições envolvendo inatividade explicam em torno de um terço e 

metade da volatilidade do desemprego para a classificação 1 e 2, respectivamente (penúltima linha da 

Tabela 5). 

De forma geral, se somarmos os componentes envolvidos com o ingresso ao desemprego e os 

componentes envolvidos com a saída do desemprego, tornamos os resultados comparáveis os expostos na 

Tabela 4. Esse exercício, disponível na Tabela 6, sugere que o grande responsável pela variabilidade do 

desemprego é a margem de ingresso no desemprego. 

 

 

Gráfico 8: Correlação entre Tx. Desemprego(t) e X(t+i) 

 

Tabela 4: Decomposição do Desemprego – 2 ocupações 
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Classificação 1 Ft Xt Ft Xt Ft Xt

β
f

0.09 -0.01 0.12 -0.13 0.14 0.25

β
x

0.01 1.00 0.04 1.13 0.02 0.74

Soma 0.10 0.99 0.16 1.00 0.16 0.99

Classificação 2 Ft Xt Ft Xt Ft Xt

β
f

0.31 0.56 0.17 0.63 0.28 0.37

β
x

0.04 0.44 0.20 0.37 0.00 0.64

Soma 0.35 1.00 0.37 1.00 0.28 1.01

Corr[Desemprego;          ]*

Desemprego CP

Fluxo Ajustado

Filtro HP Filtro BK 1
a
 Diferença

Classificação 1 Classificação 2

13.94 14.84

97.82 96.38
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(*) Expresso em pontos percentuais. 

A inclusão da inatividade, portanto, eleva a parcela de responsabilidade no caso do exercício em 1ª 

Diferença (elevando de 0.74 para 0.85 e de 0.64 para 0.82 para as classificações 1 e 2, respectivamente). 

No caso dos filtros HP e BK, a grande mudança se encontra na classificação 2. Enquanto que o cenário 

com 2 ocupações concede à margem dos que deixam o desemprego (  ) grande parte da responsabilidade 

da explicação da variabilidade do desemprego, o cenário com 3 ocupações inverte esse resultado 

deixando a outra margem como responsável. Essa inversão, no entanto, não leva os resultados próximos 

aos extremos. A margem daqueles que ingressam no desemprego, nesse caso, vai de 0.44 e 0.37 (para o 

filtro HP e BK, respectivamente) para 0.70 e 0.64. 

 

Tabela 5: Decomposição do Desemprego – 3 ocupações 

 
(*) Expresso em pontos percentuais. 

 

De maneira geral, o que se observa, da Tabela 6, é que o papel da margem de ingresso no desemprego é 

relevante. Enquanto que a classificação 1, usada pelo IBGE, indica que a essa margem seja 

preponderante, explicando, minimamente, dois terços (0.74, no caso da 1ª Diferença na abordagem com 2 

ocupações), a classificação 2 sugere queda relativa no papel desta margem, apesar de ainda indicar que 

sua responsabilidade não deve ignorada – com o menor resultado sendo 0.37, no caso do filtro BK e com 

a abordagem de 2 ocupações. 

 

Tabela 6: Decomposição do Desemprego – comparação 

 
 

 

 

 

 

Filtro HP Filtro BK 1a Diferença Filtro HP Filtro BK Filtro HP

β
fE

-0.14 -0.21 0.10 -0.12 -0.13 -0.03

β
iE

0.17 0.21 0.07 0.38 0.46 0.21

β
iU

0.78 0.87 0.58 0.50 0.50 0.54

β
xU

0.13 0.11 0.27 0.20 0.14 0.28

Soma 0.94 0.98 1.02 0.96 0.97 1.00

β
iE
+β

iU
0.30 0.32 0.34 0.58 0.60 0.49

Corr[Desemprego;          ]*

Classificação 1 Classificação 2

97.96 95.83   

Filtro HP Filtro BK 1a Diferença Filtro HP Filtro BK 1a Diferença

3 Ocupações

β
fE
+β

iE
0.03 0.00 0.17 0.26 0.33 0.18

β
xU
+β

iU
0.91 0.98 0.85 0.70 0.64 0.82

2 Ocupações

β
f

-0.01 -0.13 0.25 0.56 0.63 0.37

β
x

1.00 1.13 0.74 0.44 0.37 0.64

Classificação 1 Classificação 2
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4 COMPARAÇÃO COM A LITERATURA INTERNACIONAL 

Uma melhor compreensão das evidências brasileiras pode ser obtida ao contextualizarmos com outros 

países. Usamos os dados disponíveis de dois artigos: Shimer (2007)
15

 e Petrongolo e Pissarides (2008)
16

. 

Enquanto Shimer cobre os EUA, ganhamos algum insight da Europa (no caso, Espanha e Reino Unido
17

) 

com o segundo artigo
18

. Ambos os artigos fornecem as séries com periodicidades maiores do que as 

utilizadas no exercício abaixo. Os resultados apresentados da decomposição do desemprego para os 

países em questão estão divididos em duas amostras: uma que tem início em 2002-T2, para que as 

comparações se situem em uma temporalidade mais próximo equivalente com o Brasil, e outra que 

abrange toda a amostra de cada país. 

Países em que os mercados de trabalho sejam fortemente regulamentados (a exemplo da França, como 

mostra Petrongolo e Pissarides (2008)) tenderão a apresentar baixo turnover e, portanto, baixo poder de 

explicação originado nos fluxos de ingresso para o desemprego. Em outras palavras, isso seria, em parte, 

um reflexo da escolha de firmas em evitar demissões. Assim, seria comum encontrar a maior parte da 

variação resultando da escolha das firmas em contratar ou não mão de obra. Usando como proxy do grau 

de regulamentação o indicador de proteção do emprego da OECD (vide Tabela 8), dentre os países 

analisados, temos EUA e Reino Unido como menos regulamentados, Espanha representando o extremo 

oposto, com legislação trabalhista mais protetora, e o Brasil se situando como intermediário nessa 

amostra. Desse quadro, seria de se esperar que EUA e Reino Unido tivessem ambas as margens atuantes 

para explicar a decomposição do desemprego, e Espanha com a margem de influxo para o desemprego 

com uma parcela menor de responsabilidade. O indicador produzido pela OECD, Employment Protection 

Legislation (EPL)
19

, é uma média de sub-indicadores gerados pela organização que abrangem (i) a 

proteção de trabalhadores permanentes com relação a demissões, (ii) regulação de trabalhos temporários e 

(iii) requerimentos específicos para demissões coletivas. A escala do índice vai de 0 (mercado menos 

protetor) a 6 (mercado de trabalho mais protetor). 

A Tabela 7 apresenta a decomposição dos componentes do desemprego (usando os fluxos com 3 

ocupações). Analisando os resultados dos países com duas amostras, só Espanha indica mudança 

significativa nos resultados que usam os Filtros HP e BK (exemplo, 1.11 para 0.65, no caso da margem de 

saída do desemprego com o Filtro HP), apesar do componente de maior responsabilidade se manter o 

mesmo. Os resultados obtidos através da 1ª Diferença se mostram praticamente insensíveis ao período 

amostral para todos os países. Além disso, os resultados obtidos para as duas classificações do Brasil 

mantêm o mesmo resultado. Ou seja, a escolha do método, assim como destaca Fujita e Ramey (2006), 

afeta a magnitude dos resultados. Além disso, a correlação da taxa de desemprego observada com a taxa 

de desemprego artificial (de equilíbrio), é praticamente 1 em todos os países e períodos, com exceção do 

Reino Unido que indica baixa acurácia de   
  

 no período amostral mais curto (com correlação de 0.48). 

Enquanto os resultados de acordo com a abordagem da 1ª Diferença dão indícios do cenário que 

mencionamos antes para os extremos do indicador EPL – EUA e Reino Unido dependentes de ambas as 

margens (aproximadamente 50 pp para cada) e Espanha indicando a margem de ingresso no desemprego 

mais baixa, uma divisão aproximada de 60/40 pp (fluxos de saída/ingresso no desemprego) –, o Brasil 

apresenta resultados indicando que o ingresso no desemprego é o canal forte para explicar a variabilidade 

do mesmo (85 e 82 pp para a classificação 1 e 2, respectivamente). 

                                                 
15

 Os dados referentes aos EUA foram construídos por Robert Shimer. Para maiores detalhes, ver Shimer (2007) e seu site 

http://sites.google.com/site/robertshimer/research/flows. 
16

 Além dos artigos aqui mencionados, outro estudo, realizado por Elsby et al. (2008), calcula a decomposição do desemprego 

para os países da OECD. 
17

 Petrongolo e Pissarides (2008) disponibilizam duas bases de dados para o Reino Unido (LFS e o que os autores denominam 

de Claimant Count). No entanto, nos apoiamos na base de dados LFS que, além de se aproximar do formato da CPS (dos 

EUA) e da PME (do Brasil) – painéis rotativos –, contempla tanto aqueles trabalhadores que se tornaram desempregados e 

pediram auxílio desemprego, como aqueles que não o fizeram (característica necessária para a base de Claimant Count). 
18

 Apesar de Petrongolo e Pissarides (2008) também usarem a França como elemento da sua amostra europeia, preferimos 

deixá-la de fora. Enquanto Espanha e Reino Unido dispõem de dados envolvendo inatividade, a França cobre somente o caso 

com 2 ocupações. 
19

 Para mais informações sobre a metodologia, ver o site www.oecd.org/employment/protection. 
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No entanto, quando analisamos os resultados obtidos com os Filtros, os resultados mudam um pouco. Os 

fluxos de saída do desemprego passam a ter papel mais preponderante para o caso norte-americano, seja 

para o Filtro HP ou o BK (com um mínimo de aproximadamente dois terços para o período da amostra 

toda). Os resultados do Filtro HP, para o Reino Unido, indicam resultados similares aos da 1ª Diferença 

(metade para cada margem), enquanto o Filtro BK indica que a margem de destruição passa a ter maior 

relevância (com 0.79 e 0.65 para a amostra reduzida e total, respectivamente). A Espanha, como dito 

anteriormente, sofre as maiores mudanças com o uso dos Filtros. No entanto, os resultados que usam a 

amostra toda são próximos, independente do método, com algo próximo a 0.62/0.40 (fluxo de 

saída/ingresso no desemprego). Já os resultados do Brasil, apesar de manterem a indicação de que a 

margem de ingresso no desemprego é a mais relevante, mudam de magnitude de acordo com a 

classificação – 0.91/0.70 (classificação 1/2) para o Filtro HP e 0.98/0.64 (classificação 1/2) para o Filtro 

BK. 

 

Tabela 7: Decomposição do Desemprego – comparação entre países 

 
“Brasil I” faz menção à classificação 1 e “Brasil II” à classificação 2. 

 

Os resultados do Brasil talvez possam ser explicados se considerarmos a existência de informalidade. É 

notório que países em desenvolvimento, tal como Brasil, tenham a presença considerável de 

informalidade. Relações de emprego consideradas informais são entendidas como mais flexíveis por não 

aplicarem as regras da legislação trabalhista do país. Ou seja, as relações trabalhistas informais, por terem 

maior facilidade em iniciarem e terminem suas atividades, acabam por apresentar um mercado de trabalho 

com maior rotatividade de empregos, característica mais próxima de países com uma legislação 

trabalhista menos protecionista. Já um mercado de trabalho mais restritivo, por sujeitar as relações 

empregatícias a maior protecionismo (desde impostos sobre folha de pagamento e custos de demissão 

mais elevados, avisos prévios de uma demissão mais extensos e auxílio-desemprego com valores mais 

(β fE
+β

iE ) (β xU
+β

iU ) Soma (β fE
+β

iE ) (β xU
+β

iU ) Soma

EUA (1967T2-2007T2)

Filtro HP 0.80 0.19 1.00 0.72 0.28 1.00

Filtro BK 0.89 0.12 1.00 0.73 0.27 1.00

1a Diferença 0.57 0.43 1.00 0.57 0.43 1.00

Reino Unido (1992T1-2005T3)

Filtro HP 0.59 0.42 1.02 0.53 0.49 1.02

Filtro BK 0.21 0.79 1.01 0.35 0.65 1.01

1a Diferença 0.48 0.52 1.00 0.48 0.52 1.00

Espanha (1987T3-2006T3)

Filtro HP 1.11 -0.12 0.98 0.65 0.35 1.00

Filtro BK 1.42 -0.42 1.00 0.62 0.40 1.02

1a Diferença 0.61 0.35 0.97 0.62 0.36 0.97

Brasil I (2002T2-2010T4)

Filtro HP 0.03 0.91 0.94 – – –

Filtro BK 0.00 0.98 0.98 – – –

1a Diferença 0.17 0.85 1.02 – – –

Brasil II (2002T2-2010T4)

Filtro HP 0.26 0.70 0.96 – – –

Filtro BK 0.33 0.64 0.97 – – –

1a Diferença 0.18 0.82 1.00 – – –

Corr[Desemprego;          ] EUA Reino Unido Espanha Brasil I Brasil II

Início em 2002T2 0.97 0.05 0.93 0.98 0.96

Amostra toda 0.99 0.96 0.94 – –

Início em 2002T2 Amostra toda
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expressivos, por exemplo) apresenta menor rotatividade de emprego, assim como taxas de desemprego 

mais elevadas. Outra explicação para a elevada rotatividade observada no mercado de trabalho brasileiro 

reside na suposta ineficiência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criada pelo seu 

formato, que acaba incentivando os trabalhadores a induzirem sua demissão (GONZAGA et al., 2003). 

No tocante ao comportamento das correlações entre cada uma das margens (de ingresso e saída do 

desemprego) e a taxa de desemprego, percebe-se pelos Gráficos 7 e 8 que existe um padrão claro de 

antecipação da margem de separação, enquanto que o mesmo não ocorre com a margem de retorno ao 

emprego. A evidência desse comportamento lead da margem de separação está em sintonia com 

resultados obtidos por Elsby et al. (2008), que analisa 14 países da OECD
20

 usando uma métrica de 

decomposição diferente da usada no presente estudo. 

 

Tabela 8: Índice de Proteção do Emprego (OECD, dados de 2008) 

 
 

5 CONCLUSÃO 

Neste artigo propusemos-nos a discutir a dinâmica do desemprego brasileiro partindo da metodologia 

derivada por Shimer (2007), que busca contornar vieses causados pela agregação temporal dos dados do 

mercado de trabalho, e aplicando uma decomposição nos moldes de Fujita e Ramey (2009). Para realizar 

essa tarefa, criou-se a base de dados de fluxos do trabalho gerados a partir da Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME) publicado pelo IBGE, abrangendo o período de março de 2002 até dezembro de 2010. 

Por fim, as séries foram obtidas após corrigi-las usando a metodologia de Abowd e Zellner (1985). 

Usando duas formas de classificação de desemprego – uma sendo a representação divulgada pelo IBGE e 

a outra reclassificando como desempregado parte dos indivíduos classificados previamente como “fora da 

força de trabalho” – e dois tipos de filtro – Hodrick-Prescott e Baxter-King – para o cálculo dos ciclos do 

desemprego brasileiro, chegamos a conclusão de que a margem de separação é a grande responsável pelas 

variações ocorridas no desemprego ao longo dos ciclos. A depender do método usado, os valores podem 

mudar radicalmente, no entanto, a grande maioria dos métodos aceitos sugere que a margem de separação 

explique mais que a metade, as vezes chegando quase ao valor total da volatilidade do desemprego. Na 

tentativa de obter valores mais apurados, as decomposições foram realizadas de três formas distintas: (i) 

num contexto de duas ocupações (emprego e desemprego), usando informações de desemprego de curto-

prazo; (ii) num contexto de duas ocupações, usando informações dos fluxos dos trabalhadores; e (iii) num 

contexto de três ocupações (emprego, desemprego e inatividade), usando informações dos fluxos dos 

trabalhadores. A inclusão da inatividade como possibilidade de escolha fez com que, de maneira geral, as 

margens de separação tivessem maior destaque na decomposição do desemprego (independente da 

classificação usada). 

Outras questões analisadas tiveram o foco sobre como a dinâmica das probabilidades de transição se 

comportavam em relação a dois indicadores de atividade: PIB e Taxa de Desemprego. Enquanto a 

margem dos que deixam o desemprego se mostrou sensível ao método usado, a margem de separação se 

mostrou claramente anti-cíclica em relação ao PIB e pró-cíclica à Taxa de Desemprego, respondendo com 

1 trimestre de antecedência à Taxa de Desemprego. Além disso, os resultados aparentaram ser invariantes 

ao método usado. 

                                                 
20

 Os países analisados pelos autores são: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, 

Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 

País Ranking (40 países) EPL (escala 0-6)

EUA 1
o

0.85

Reino Unido 3
o

1.09

Brasil 20
o

2.27

Espanha 37
o

3.11

Média 2.25
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Também analisamos o papel da heterogeneidade sobre a dinâmica das probabilidades de transição, 

usando estimações de um modelo Logit Multinomial. Seus resultados sugerem que a presença da 

heterogeneidade se faça mais presente nas probabilidades de reingresso ao mercado de trabalho. No 

entanto, as diferenças constatadas não parecem ser tão importantes, visto que as probabilidades de 

ingresso no mercado de trabalho assumem pequenos valores. 

Para melhor situar o caso brasileiro, comparamos os resultados obtidos com o contexto dos EUA, Reino 

Unido e Espanha. Surpreendentemente, os resultados indicaram que o mercado brasileiro reage muito 

mais, relativamente a esses países, à margem de separação, característica essa típica de países com 

enorme fluidez no mercado de trabalho (alto turnover). Talvez esses resultados estejam intrinsecamente 

ligados a presença de informalidade, um fato notório para o Brasil. 
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