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Resumo 

A discussão da hipótese de histerese no desemprego vem ganhando grande notabilidade na literatura 

econômica mundial e brasileira. A crise financeira global de 2007 e a crise econômica brasileira em 2014, 

despertaram o interesse sobre a persistência das altas taxas de desemprego verificadas no período pós-crise. 

Ademais, a recessão econômica atual, procedente da pandemia da COVID-19, e as incertezas em relação 

ao futuro, suscitam uma investigação a respeito da possibilidade de ocorrência de persistência na taxa de 

desemprego. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a existência de histerese na taxa de 

desemprego brasileira, entre o primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2021. Para tanto, foi 

utilizado o ferramental estatístico de testes de raiz unitária (testes lineares, de quebras estruturais, de 

memória longa e de painel). Os resultados indicam que a persistência dos níveis elevados de desemprego 

verificados no Brasil, durante o período analisado, contemplam a hipótese de histerese. Tais resultados 

estão de acordo com a literatura, que aponta histerese onde há maior rigidez nos mercados de trabalho. 
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Abstract 

The discussion of the hypothesis of hysteresis in unemployment has gained great prominence in the world 

and Brazilian economic literature. The global financial crisis in 2007 and the Brazilian economic crisis in 

2014 aroused interest in the persistence of high unemployment rates seen in the post-crisis period. 

Furthermore, the current economic recession, resulting from the COVID-19 pandemic, and the uncertainties 

regarding the future, call for an investigation into the possibility of persistence in the unemployment rate. 

Thus, this work aims to analyze the existence of hysteresis in the Brazilian unemployment rate, between 

the first quarter of 2012 and the first quarter of 2021. For this purpose, the statistical tool of unit root tests 

(linear tests, structural breaks tests) was used. , long memory and panel). The results indicate that the 

persistence of high levels of unemployment verified in Brazil, during the analyzed period, includes the 

hypothesis of hysteresis. Such results are in agreement with the literature, which points to hysteresis where 

there is greater rigidity in the labor markets. 
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1. Introdução 

 

O desemprego é atualmente uma grande fonte de preocupação entre os formuladores de políticas 

públicas e a sociedade como um todo. De acordo com os dados do Banco Mundial (2021), a taxa de 

desemprego global era de 5,2 % no início de 2018 e aumentou para 5,6% no ano de 2019. E tal agravamento 

não apresenta um prognóstico de melhoria, devido as diversas dificuldades econômicas que se instauraram 

em razão da pandemia da COVID-19 (CERRA, FATÁS e SAXENA, 2020). 
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No Brasil esse cuidado não é diferente e até parece ter raízes mais profundas, já que foram muitos 

os períodos em que altas taxas de desemprego vigoraram, como no período recente, no qual se alcançou a 

taxa recorde de 14,7%, no primeiro trimestre de 2021, segundo IBGE (2021). 

Em termos teóricos, a taxa natural de desemprego (NAIRU) e a histerese, são as duas principais 

hipóteses relacionadas a elucidação do desemprego e sua persistência. Phelps (1967, 1968) e Friedman 

(1968) propuseram a hipótese NAIRU, argumentando que o desemprego convergiria para uma taxa de 

equilíbrio (ou natural) no longo prazo, mesmo na presença de choques transitórios na economia. Por outro 

lado, Blanchard e Summers (1986a, 1986b) mostraram que qualquer choque aleatório na taxa de 

desemprego poderia mudar o seu equilíbrio permanentemente de um nível para outro. Essa persistência  é 

o que define o fenômeno da histerese. Em outras palavras, as perturbações que afetam o desemprego podem 

ser transitórias (NAIRU) ou permanentes (histerese). 

Outra hipótese existente e que deve ser considerada na análise do desemprego brasileiro é a 

hipótese estruturalista, proposta por Phelps (1994). Tal hipótese estabelece que mudanças em fundamentos 

podem alterar o nível da taxa de desemprego de equilíbrio no longo prazo. É preciso lembrar que a economia 

brasileira passou por mudanças notáveis nos últimos 30 anos, deixando um processo de hiperinflação e 

entrando em um processo de liberalização comercial e relativa estabilidade econômica (GOMES e GOMES, 

2005). Essa transição produziu efeitos no mercado de trabalho brasileiro, que não podem ser 

desconsiderados.  

Nos últimos anos, a hipótese da histerese ganhou notoriedade mundial devido à crise financeira 

global (Crise do Subprime) em 2007, em que foi verificada a persistência nas taxas de desemprego das 

principais economias mundiais no período pós-crise. No Brasil, a crise econômica de 2014 também 

despertou o interesse de diversos pesquisadores, pois o desemprego não apresentou uma recuperação 

expressiva até o presente momento. Ademais, devido a recessão econômica oriunda da pandemia do 

COVID-19 e as incertezas do futuro, o assunto tem ganhado cada vez mais destaque na literatura empírica. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é verificar se a hipótese da histerese se aplica ao desemprego 

no Brasil. Com a finalidade de atingir o objetivo proposto, além de uma detalhada revisão teórica e 

bibliográfica, será aplicada uma ampla gama de testes de raiz unitária no sentido de identificar  persistência 

na série da taxa de desemprego brasileira, já que conforme Smith (2003) a histerese de desemprego está 

associada a séries não estacionárias. 

É importante ressaltar que a contribuição do presente estudo para a literatura existente, se dá pela 

utilização de dados recentes, que já contemplam o contexto pandêmico, sendo estes nacionais e estaduais, 

como forma de verificar se o nível de abrangência dos dados traz resultados distintos, conforme será melhor 

explicado posteriormente. E também, pelo emprego de uma ampla gama de testes de raiz unitária, que 

proporciona ao trabalho uma solidez maior para as conclusões expedidas. 

Assim, o presente trabalho está dividido em mais cinco seções além da presente introdução, sendo 

que a seção de número dois traz uma revisão teórica sobre o tema, a seção de número três apresenta um 

compilado de estudos, tanto no âmbito internacional, como no nacional, que investigam a hipótese da 

histerese no desemprego. A quarta seção apresenta a metodologia e os dados utilizados, a quinta expõe os 

principais resultados obtidos e a última seção traz as principais conclusões obtidas. 

 

 

2. Revisão teórica 

 

O desemprego é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes, pois além de manifestar 

o funcionamento do mercado de trabalho, exprimi o desempenho econômico e social, pautando o bem-estar 

da sociedade. Assim, faz-se primordial compreender o comportamento dinâmico de tal indicador. 

Dentro da literatura econômica existem duas hipóteses mais conhecidas que caracterizam o 

comportamento dinâmico do desemprego, a hipótese da taxa natural de desemprego (NAIRU – Non 

Accelerating Inflation Rate of Unemployment) e a hipótese da histerese.  



 

 

A hipótese NAIRU, proposta inicialmente por Phelps (1967, 1968) e Friedman (1968), preconiza 

a existência de uma taxa “natural” de desemprego (ou de equilíbrio) para a qual a economia converge ao 

longo do tempo. A argumentação de uma taxa natural de desemprego (NAIRU), segundo os autores, é 

vinculada ao comportamento da Curva de Phillips (CP), que estabelece uma relação negativa entre 

desemprego e inflação no curto prazo e um nível de desemprego constante no longo prazo. No final da 

década de 1960, com o surgimento do fenômeno de estagflação3 nas principais economias mundiais, 

passou-se a questionar a relação negativa, entre desemprego e inflação, proposta pela Curva de Phillips. 

Para solucionar a questão, Phelps (1967, 1968) e Friedman (1968) apresentaram modelos da curva de 

Phillips com expectativas de inflação dos agentes. 

Com isso, Phelps (1967, 1968) e Friedman (1968) apresentam a taxa “natural” de desemprego, 

diferente da taxa de desemprego efetiva, que considera a taxa de inflação efetiva igual a taxa de inflação 

esperada. Por esta razão, a taxa natural de desemprego seria não aceleradora dos níveis de preços e 

convergente no longo prazo. Portanto, de acordo com a NAIRU, dado um choque na economia o sistema 

retornaria o desemprego a uma taxa “natural” no longo prazo, considerando uma inflação estável. 

Já a hipótese da histerese, sugerida pela primeira vez por Phelps (1972) e popularizada por  

Blanchard e Summers (1986a, 1986b), indica que choques exógenos, que alteram o nível de desemprego, 

causam efeitos permanentes nesse indicador, mesmo quando tais choques são retirados do sistema. 

O trabalho Phelps (1972), apesar de defender inicialmente que a taxa de desemprego atinge o 

equilíbrio no longo prazo independente da política monetária, sugere também que o desemprego pode sofrer 

efeitos permanentes quando exposto a choques transitórios. 

Phelps (1972) utiliza como exemplo o desemprego atribuído ao tamanho relativo dos salários 

sindicais para sugerir a histerese. O autor aponta que um aumento irregular na demanda agregada leva ao 

crescimento dos empregos não pertencentes ao sindicato, mesmo naquelas empresas que tenham sindicato. 

Consequentemente se o sindicato deseja ter uma adesão ampliada dos seus empregos, não pode aumentar 

a taxa dos salários. Como resultado, o desemprego devido ao aumento dos salários sindicais é reduzido. 

Phelps (1972) observou ainda que a taxa natural de desemprego em qualquer data futura dependerá do curso 

da história nesse intervalo de tempo. 

Conforme Blanchard e Summers (1986a,1986b), nas décadas de 1970 e 1980, a Europa vivenciou 

um crescente aumento nas suas taxas de desemprego. O continente estava diante de políticas restritivas do 

lado da demanda, resultante de sequência de choques no setor petrolífero. Os autores, ao analisarem esse 

fenômeno de persistência no desemprego, trouxeram um grande avanço à discussão sobre histerese, 

confrontando a hipótese da taxa natural de desemprego. Foi então que o termo histerese começou a ganhar 

importância na literatura econômica. 

A maior parte dos estudos publicados, trabalha a hipótese da histerese abordando essa persistência 

do alto desemprego na Europa, que causava alguns impasses na macroeconomia teórica e empírica. O 

problema analítico é evidenciado por estimativas da taxa natural de desemprego (hipótese NAIRU), que 

acompanham a trajetória real do desemprego de perto. Solow (1986) menciona que uma taxa natural que 

oscila de um triênio para outro sob a influência de forças não especificadas, não pode ser considerada 

“natural”. 

Uma outra observação em Blanchard e Summers (1986a,1986b) é que a grave crise de desemprego 

na Europa durante as décadas de 1970 e 1980, causada por políticas restritivas de demanda, deveria estar 

associada a uma diminuição da taxa de inflação, conforme estabelece a literatura econômica. Entretanto 

não foi o que ocorreu, não existia deflação e ainda assim as taxas de desemprego subiam substancialmente. 

Com a publicação de uma série de artigos, Blanchard e Summers (1986a,1986b) promoveram o 

renascimento do debate da histerese. O modelo destes autores utiliza um dos argumentos descritos em 

Hargreaves Heap (1980) que é a hipótese insider-outsider. Tal hipótese voltou a ser enfatizada por Lindbeck 

e Snower (1987). De modo sumário, o mecanismo em funcionamento é baseado na hipótese onde 

empregados (insiders) irão negociar seus salários de modo a manter apenas seus próprios empregos, ao 
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invés de zelar pelos desempregados (outsiders). Este fator traz o risco de insiders se tornarem 

desempregados de forma permanente. 

Consoante com Blanchard e Summers (1986a, 1986b), a teoria insider-outsider é apresentada 

como outro mecanismo de persistência do desemprego. A teoria consiste na existência de insiders, 

trabalhadores que são firmados no mercado de trabalho e que possuem o privilégio de se manterem nas 

posições que alcançaram, podendo assim, barganhar seu salário, e também os outsiders, que não conseguem 

ocupar postos de trabalho. Quanto mais os insiders negociam seus salários a patamares superiores, maior o 

risco de ficarem desempregados e também qualquer choque adverso na demanda de trabalho, seria o 

suficiente para aumentar o desemprego, reduzindo o número de insiders. Com isso, um novo e menor grupo 

de insiders se forma e o novo e maior grupo de outsiders não tem influência no processo de negociação 

salarial. Os salários são definidos de modo a manter o novo nível de emprego mais baixo. Os choques 

podem ser temporários, mas o novo e mais alto nível de desemprego é permanente, sem tendência para 

retornar ao nível anterior, ou seja, o desemprego apresenta histerese. 

Para Blanchard e Summers (1986a, 1986b) estes argumentos fornecem indicadores que a histerese 

pode afetar a hipótese NAIRU. A ideia fundamental é que a NAIRU depende do estoque de capital. A 

evolução do estoque de capital não depende apenas dos preços dos fatores, mas também da demanda 

agregada do mercado de bens. Quando as taxas de desemprego estão acima da NAIRU, isto implica em 

uma redução de investimentos, consequentemente este fato acabará por aumentar a NAIRU. 

Um trabalho de grande contribuição para a verificação da hipótese da histerese foi Hargreaves 

Heap (1980). Neste estudo o autor alega, como ponto básico, que a taxa natural de desemprego, em vez de 

estar em um nível que seria estabelecido pela teoria de equilíbrio geral (sistema walrasiano)4, se mostra 

dependente da diferença entre o desemprego atual e natural, onde o desemprego atual exerce influência, 

leia-se, impulsiona, o desemprego natural.  

Em Phelps (1995), o autor precursor da relação histerese-desemprego, volta a fazer uma nova 

abordagem com um modelo que também considera a hipótese da histerese. Porém nos resultados desse 

estudo, a histerese levaria a um novo equilíbrio da taxa natural de desemprego no longo prazo. Phelps 

(1995) busca dar importância aos motivos do desemprego “moderno” e “estruturalista”, levando em conta 

causas tecnológicas, preferências, valores sociais e instituições. Dessa forma, o trabalho cumpre também 

entender sob quais motivos há histerese no desemprego.  

Smyth (2003) afirma que, segundo a hipótese da histerese do desemprego, as mudanças cíclicas 

na economia podem ter um impacto permanente sobre as taxas de desemprego. Conforme o trabalho, a 

validade desta hipótese é de grande importância, pois influencia a política. Segundo o autor, se a série da 

taxa de desemprego tiver presença de raiz unitária (não estacionária), os formuladores de políticas públicas 

devem se concentrar em reformas estruturais para atenuar choques. Caso contrário, se o desemprego for 

estacionário, o objetivo é evitar desequilíbrios de curto prazo.  

Outra contribuição para a investigação da histerese no mercado de trabalho foi de Skott (2005). O 

trabalho aborda a justiça, em termos de salários, como fonte de histerese no desemprego. O autor analisa a 

influência das normas de justiça na formação dos salários. Para Skott(2005) a justiça é definida por normas 

de “salário real” e “salário relativo” que relacionam as ofertas salariais ao salário atual dos próprios 

trabalhadores e aos salários de outros grupos de trabalhadores e assim, para evitar fugir as normas, as 

empresas pagam salários justos. Tais normas salariais mudam endogenamente e o resultado é a histerese 

no que diz respeito ao emprego e à distribuição dos salários. Segundo Skott (2005), uma extensão do modelo 

que permite a “supereducação5 induzida”, pode ajudar a explicar as tendências na desigualdade salarial. 

Michl (2018) contempla o fenômeno da histerese apresentantando dois mecanismos de histerese 

pós-keynesiana em um modelo de três equações padrão. Para o autor, os mecanismos funcionam por meio 

 
4 A teoria do equilíbrio geral (sistema walrasiano) visa explicar o comportamento da oferta, da demanda e dos preços em uma 

economia constituída de vários mercados interagentes, buscando provar que a interação entre demanda e oferta resultará no 

equilíbrio geral. 
5 Segundo Skott (2005), os trabalhadores são “supereducados” se sua educação excede os requisitos estabelecidos pelo 

empregador. 



 

 

de negociações salariais e fixação de preços. Ele supõe que os trabalhadores mudem suas aspirações 

salariais quando o salário real difere de seu salário-alvo, e que as empresas mudem sua norma de mark-up6 

quando a participação real nos lucros difere de sua participação-alvo. Segundo Michl (2018), esses 

mecanismos não garantem a histerese. O que irá promover a histerese será um choque puro de inflação, 

mesmo se as expectativas estiverem ancoradas na meta de inflação do banco central. Após um choque de 

demanda, se as expectativas de inflação não estiverem ancoradas, esses mecanismos geram persistência, 

mas não histerese verdadeira. Porém se as expectativas estiverem parcialmente ou totalmente ancoradas na 

meta de inflação, um choque de demanda terá um efeito permanente sobre a produção, o emprego e o salário 

real, pois, neste caso, o Banco Central não é obrigado a refazer suas metas para para gerenciar as 

expectativas. Conforme Michl (2018), os efeitos de histerese podem explicar a ausência de desinflação e a 

queda na participação dos salários, logo após uma recessão econômica. 

Akai, Oskonbaeva e Bülbül (2020) explicam que a taxa de desemprego na maioria das economias 

de transição é constantemente afetada por choques exógenos. E o desvio que ocorre na taxa média de 

desemprego afeta a macroeconomia como um todo. Segundo os autores, uma abordagem absolutamente 

estrutural é necessária para reduzir o desemprego. Com elevadas crises e choques na economia, a taxa de 

desemprego destes países não retornará ao nível anterior e sim tenderá a permanecer no novo nível de 

equilíbrio. Os autores afirmam que os efeitos negativos causados por estas mudanças estruturais precisam 

ser reduzidos. Consequentemente, as reformas estruturais são extremamente necessárias para aumentar a 

eficiência das economias em transição. 

Além dessas duas hipóteses mais citadas nos estudos empíricos (NAIRU e histerese), destacam-se 

ainda outros conceitos que também abordam o entendimento sobre o desemprego. Existe a hipótese 

estruturalista, proposta por Phelps (1994), que estabelece que mudanças em fundamentos podem alterar o 

nível da taxa de desemprego de equilíbrio no longo prazo. Segundo essa teoria, a taxa de desemprego é um 

processo estacionário sujeito a mudanças estruturais ocasionais, porém persistentes. Nos modelos 

estruturalistas, as flutuações no desemprego são consideradas como movimentos em torno do NAIRU. 

Outra hipótese, mencionada em Ayala et al. (2012), é a hipótese de persistência, que implica uma 

velocidade lenta de ajuste em direção a taxa de desemprego de equilíbrio no longo prazo, quando exposta 

à um choque. Essa teoria diferencia-se da histerese porque na histerese a taxa de desemprego nunca retorna 

ao equilíbrio após um choque. Ou seja, tais choques temporários possuem efeitos permanentes na histerese. 

O termo de histerese voltou a ganhar relevância na literatura econômica na tentativa de explicar 

os efeitos negativos causados pela crise do subprime em 2007 nos Estados Unidos e pela crise econômica 

vivenciada no Brasil em 2014.  

Atualmente fala-se muito em histerese no contexto econômico com vistas a entender os impactos 

que serão causados pelas dificuldades econômicas oriundas da pandemia da COVID-19, conforme é 

observado em Cerra, Fatás e Saxena (2020), Maffei-Faccioli (2020) e Barboza e Borges (2021), entre 

outros.  

 

 

3. Revisão bibliográfica 

 

Estudos que contemplam a hipótese da histerese relacionada ao desemprego são relativamente 

recentes. Até a década de 1970, as explicações sobre a taxa de desemprego no longo prazo se baseavam na 

hipótese da taxa natural (NAIRU). A partir do trabalho Phelps (1972), uma nova tendência emergiu para a 

análise do desemprego. 

Na revisão da literatura recente que investiga a histerese no desemprego, foram encontrados vários 

tipos de abordagens como estimação da NAIRU, exames da histerese e justificativas de movimentos na 

taxa de emprego. Inúmeros estudos se destacam na literatura internacional, sendo que os mais recentes 

foram organizados no Quadro 1, a seguir. 

 
6 Mark-up é um termo usado em economia para indicar quanto, do preço, do produto está acima do seu custo de produção e 

distribuição. Significa a diferença entre o custo de um bem ou serviço e seu preço de venda. 



 

 

Algumas análises empíricas, verificadas no Quadro 1, rejeitam a hipótese da histerese ao analisar 

o desemprego nos EUA, conforme Srinivasan e Mitra (2016) e Omay, Ozcan e Shahbaz (2020). Esses 

trabalhos lançam algumas incertezas sobre a hipótese de histerese para os Estados Unidos. De outra 

maneira, esses trabalhos confirmam uma hipótese de taxa natural para o mercado de trabalho na grande 

maioria dos estados dos EUA, ou seja, assumem que flutuações da produção irão gerar movimentos cíclicos 

nas taxas de desemprego que tenderão reverter ao seu equilíbrio inicial no longo prazo. Os resultados 

indicam que choques no mercado de trabalho apresentam efeitos apenas temporários no nível estadual de 

desemprego norte-americano. 

De outro modo, há importantes trabalhos empíricos que defendem a histerese. A maior parte dos 

estudos que exploraram as economias da União Europeia sugerem que as flutuações cíclicas causam efeitos 

permanentes no desemprego, como Yaya et al. (2019), conforme exposto no quadro 1. 

Quanto a metodologia empregada na literatura internacional, para análise da hipótese da histerese 

no desemprego, é verificada a predominância de testes de raiz unitária. De acordo com Smith (2003), como 

a histerese está associada a processos não estacionários das taxas de desemprego, os testes de raiz unitária 

têm sido amplamente utilizados, desde a década de 1980, para analisar a validade da existência de histerese.  

Os testes de raiz unitária utilizados nesses trabalhos apresentam variados procedimentos, existem 

estudos que utilizam testes de raiz unitária de quartil, conforme Jiang e Chang (2016) e Bahmani-Oskooee 

et al. (2017). E também aqueles que acrescentam a função impulso-resposta (IRF) nas análises, como 

Romero-Ávila e Usabiaga (2007). 

Nos estudos, da literatura internacional, expostos no quadro 1, alguns autores sugerem políticas 

importantes para a estabilização econômica. Cevik e Dibooglu (2013) indicam que uma combinação de 

políticas estruturais, impulsionadas pela demanda keynesiana, devem ser implementadas para reduzir a taxa 

de desemprego durante as recessões prolongadas e, com isso, trazer o desemprego de volta ao seu nível de 

equilíbrio original. Smith (2003) também recomenda que formuladores de políticas públicas devem se 

concentrar em reformas estruturais para atenuar choques na economia. Outrossim, Akai, Oskonbaeva e 

Bülbül (2020) defendem uma abordagem absolutamente estrutural para reduzir o desemprego.  

Já na literatura nacional também são observadas importantes contribuições para a elucidação do 

fenômeno da histerese no desemprego brasileiro. Em relação aos trabalhos mais recentes, tem-se o de 

Figueiredo (2010) que analisa a dinâmica do desemprego no Brasil e em suas principais regiões 

metropolitanas, empregando um modelo de integração fracionária, considerando dados mensais entre junho 

de 1980 e dezembro de 2002. Os principais resultados de tal estudo identificam tipos distintos de 

persistência, que apontam dois regimes diferentes. O primeiro regime é não estacionário e que não apresenta 

reversão à média (hipótese da histerese). O segundo, apesar de ser não estacionário também, indica uma 

reversão à média (hipótese da persistência). Assim, o autor testa a hipótese da convergência nas taxas 

regionais de desemprego, seguindo o critério de convergência estocástica fracionária, proposto por Mello 

e Guimarães-Filho (2007). Figueiredo (2010) chega a conclusão que as taxas regionais de desemprego são 

convergentes, respaldando assim a hipótese da persistência. 

 



 

Quadro 1 – Revisão bibliográfica da literatura internacional recente 
Autor(es) Objetivo Período de Análise Metodologia(s) Conclusão 

Cevik e Dibooglu 

(2013) 

Examinar a persistência e a 

não linearidade da taxa de 

desemprego nos Estados 

Unidos. 

Dados trimestrais (1948-

2011). 

Teste de raiz unitária (regime-

switching). Segundo o autor esse 

teste supera o teste de raiz unitária 

convencional e descreve melhor o 

comportamento da amostra de 

desemprego ao longo do ciclo de 

negócios. 

Resultados apontam que choques na taxa de 

desemprego dos EUA se dissipam durante as 

expansões. Entretanto, nas recessões, esses 

choques se tornam persistentes. Essa conclusão  

sustenta a hipótese da histerese, e é consistente 

com a explicação usual da histerese de que os 

trabalhadores podem perder valiosas 

habilidades profissionais em recessões 

prolongadas. 

Bolat et al. (2014) Testar a hipótese histerese na 

taxa de desemprego de 17 

países da zona do Euro. 

Dados mensais (01/2000-

01/2013).  

Testes de raiz unitária de painel 

não linear, adotando o método de 

seleção de painel sequencial 

proposto por Chortareas e 

Kapetanios (2009) e um teste de 

raiz unitária de painel não linear 

desenvolvido por Ucar e Omay 

(2009).  

De acordo com a metodologia de Ucar e Omay 

(2009), as taxas de desemprego, para todos os 

países, não são estacionárias e estão de acordo 

com a hipótese da histerese. Conforme a 

metodologia proposta por Chortareas e 

Kapetanios (2009), as taxas de desemprego em 

11 países são estacionárias e esta análise está 

de acordo com a hipótese da taxa natural. Por 

outro lado, 6 países apresentam efeitos de 

histerese. 

Jiang e Chang (2016) Verificar a histerese no 

desemprego dos EUA. 

Dados anuais (1928-2014). Testes de raiz unitária. Testes convencionais indicam que a histerese 

não é verificada no desemprego. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov também rejeita a 

hipótese de histerese. Contudo, os resultados 

do teste de raiz unitária de quartil indicam que 

a histerese no desemprego se mantém no 

terceiro e quarto quartil. 

Srinivasan e Mitra 

(2016) 

Discriminar a histerese e a 

taxa natural de desemprego, 

no Reino Unido e EUA, 

durante o período 

entreguerras. 

Dados mensais: Reino 

Unido (01/1887-10/1939); e 

EUA (06/1906-06/1942). 

Estimativa de um modelo com 

parâmetros variantes no tempo 

(TVP). Os parâmetros do modelo 

são estimados em conjunto com 

estimativas de máximas 

verossimilhança usando o 

algoritmo de filtro de Kalman. 

Quando o modelo de taxa natural móvel é 

testado contra a alternativa de um processo de 

raiz unitária, a hipótese da raiz unitária é 

fortemente rejeitada. Ou seja, a persistência 

observada no desemprego parece ser 

consistente com modelos com uma taxa natural 

endógena. 

Bahmani-Oskooee et 

al. (2017) 

Revisar o efeito da histerese 

nas taxas de desemprego dos 

52 estados norte-americanos.  

Dados mensais (01/1976-

07/2016). 

Teste de raiz unitária de quartil 

não linear. 

Taxa de desemprego, como um todo na 

economia dos EUA, exibe efeito de histerese 

após períodos recessivos. 



 

 
Akai, Oskonbaeva e 

Bülbül (2020) 

Investigar a hipótese da 

histerese no desemprego para 

13 países considerados 

economias em transição7 

(Bulgária, Cazaquistão, 

Croácia, República Tcheca, 

Estônia, Eslováquia, 

Hungria, Quirguistão, 

Letônia, Lituânia, Polônia, 

Romênia e Eslovênia). 

Dados mensais (01/2000-

04/2017), exceto para 

Estônia e Cazaquistão, 

cujos dados começam em 

02/2000 e 01/2001, 

respectivamente. 

Testes de raiz unitária. A hipótese da histerese se mostra válida. Em 

apenas dois países, Cazaquistão e Eslováquia, 

a hipótese da histerese é rejeitada. 

Yaya et al. (2019) Testar a histerese no 

desemprego em cinco países 

europeus: França, Itália, 

Holanda, Suécia e Reino 

Unido. 

Dados anuais (1983 e 

2018). 

Teste de raiz unitária não linear 

baseado na rede neural artificial 

aumentada (ANN). Teste de 

Dickey-Fuller (ANN-ADF). 

Nesse novo teste de raiz unitária, 

os componentes lineares, 

quadráticos e cúbicos do processo 

da rede neural são usados para 

capturar a não linearidade nos 

dados da série temporal. Métodos 

de integração fracionária e 

tendências não lineares também 

são usadas no artigo. 

Os testes ADF clássicos apresentaram 

resultados consistentes para a presença de 

histerese em todos os países analisados. Os 

testes que consideraram a integração 

fracionária aceitaram fortemente a hipótese de 

histerese nos cinco países. E os resultados do 

novo teste (ANN-ADF) também confirmam a 

histerese nesses cinco países. 

Omay, Ozcan e 

Shahbaz (2020) 

Examinar o comportamento 

estocástico das séries 

temporais da taxa de 

desemprego, nos 50 estados 

dos Estados Unidos. 

Dados mensais (1976-

2017). 

Teste de raiz unitária Dickey-

Fuller Aumentado (ADF) linear e 

também oito testes de raiz unitária 

não lineares. É incorporada na 

estimativa de dados em painel: 

quebra estrutural, não linearidade, 

assimetria e correlação 

transversal.Uso de um método de 

seleção de painel sequencial. 

Resultados são a favor da estacionariedade da 

taxa de desemprego em 47 estados dos EUA, 

confirmando uma hipótese de taxa natural 

para o mercado de trabalho na grande maioria 

dos EUA. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
7 A economia de transição é uma economia que está mudando de centralmente planificada para a de livre mercado. Estas economias submetem-se ao Liberalismo, onde as forças de mercado 

são os preços, em vez de uma organização de planejamento central. 



 

 

Mais um trabalho que contribui para a investigação da hipótese de histerese no desemprego 

brasileiro é Mednik et al. (2012). Esse estudo testa o fenômeno para 13 países latino-americanos, entre eles 

o Brasil, no período de 1980 a 2005. Os resultados obtidos pelos autores dão suporte à hipótese de histerese 

para a maioria dos países analisados, inclusive o Brasil. 

Já no trabalho de Ayala et al. (2012) a hipótese da histerese no desemprego também é investigada 

para o Brasil, juntamente com outros 17 países latino-americanos. Esse artigo analisa a dinâmica do 

desemprego entre os anos de 1970 a 2010, utilizando uma abordagem de testes de raiz unitária que inclui 

uma e duas quebras estruturais endógenas, para dar suporte à ocorrência de mudanças significativas nas 

economias latino-americanas. Os resultados deste estudo indicam que, quando as mudanças estruturais 

endógenas são levadas em consideração, 16 dos 18 países analisados corroboram a hipótese estruturalista, 

inclusive o Brasil. Ao utilizar modelos paramétricos de integração fracionária, são encontradas evidências 

que apoiam a hipótese da histerese para os países, enfatizando a importância de incluir quebras estruturais 

para descrever a instabilidade das economias latino-americanas. 

Lima, Oliveira e Silva (2015) analisam o comportamento dinâmico da taxa de desemprego 

brasileiro focando o nível de persistência da série. Os autores utilizam dados mensais, da Pesquisa Mensal 

de Emprego (PME), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre junho de 

1980 e dezembro de 2002. Como resultado inicial os autores identificam um comportamento não 

estacionário da série. Em um segundo momento da pesquisa, por meio de análise de integração fracionária 

e quebra estrutural, os autores verificam que a taxa de desemprego possui dois diferentes níveis de 

persistência. Em ambos a série é não estacionária, porém o segundo nível de persistência apresenta reversão 

à média. Tais comportamentos são coerentes com a hipótese de histerese no desemprego no Brasil. 

Por sua vez, Nsenga et al. (2019) determinam se as taxas de desemprego em oito economias 

industrializadas, entre elas o Brasil, estão de acordo com a hipótese da taxa natural ou com a histerese. Para 

atingir esse propósito os autores utilizam dados trimestrais entre o primeiro trimestre de 2002 e o primeiro 

trimestre de 2017. Em uma primeira fase da pesquisa, Nsenga et al. (2019) utilizam testes de raiz unitária 

convencionais que não levam em consideração quebras estruturais, nem assimetrias. Os resultados dessa 

fase produzem respostas inconclusivas. Em uma segunda fase os autores incorporam quebras estruturais no 

modelo, ignorando assimetrias. Tal fase favorece a hipótese da taxa natural de desemprego para o Brasil, 

assim como para os demais países (África do Sul, China, Filipinas, Malásia, México, Tailândia e Turquia). 

Em um terceiro momento Nsenga et al. (2019) consideram simultaneamente quebras estruturais e 

assimetrias e assim, produzem resultados robustos que confirmam a histerese no Brasil e nas demais 

economias (exceto Filipinas e Tailândia). 

De maneira geral, segundo os trabalhos empíricos aqui apresentados, a hipótese da histerese no 

desemprego é corroborada na economia nacional. Praticamente toda literatura revisada identifica impactos 

que possuem efeitos persistentes, e até mesmo permanentes, nas taxas de desemprego no Brasil. 

 

4. Metodologia e dados 

 

 Com o propósito de verificar a presença da hipótese da histerese, no desemprego brasileiro, e assim 

cumprir o objetivo do presente trabalho, foram utilizados, para a referida análise, dados trimestrais8, do 

primeiro trimestre  de 2012 ao primeiro trimestre de 2021, coletados Sistema do IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA) e obtidos através da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua 

(PNADc). As variáveis analisadas nesta base de dados são as taxas de desocupação total, tanto nacional, 

como por estados. 

A metodologia utilizada, no presente estudo, considera diferentes testes de raiz unitária. Como a 

histerese de desemprego está associada a séries não estacionárias, conforme Smith (2003), tais testes tem 

sido amplamente utilizados, desde a década de 1980, para investigar a validade da hipótese.  

Assim, foram aplicados testes de Quebras estruturais (Teste sup-F, Teste CUSUM, Teste Bai-

Perron), Testes de Linearidade (Teste de Keenan, Teste de Tsay) de modo a se obter uma melhor 

 
8 Também foram realizados os mesmos testes com dados mensais da PNADc. Porém, as análises dos dados trimestrais 

apresentaram resultados com maior robustez. 



 

 

identificação das séries. E os testes de raiz unitária lineares aplicados foram o Teste de Dickey-Fuller 

Aumentado, Teste Phillips-Perron, Teste KPSS, Teste ERS. Também foram implementados testes de raiz 

unitária com quebras estruturais (Teste Zivot-Andrews e Teste Fourier KPSS) e testes de raiz unitária de 

memória longa (Teste de Memória Longa Usando o Expoente de Hurst e Teste de Raiz Unitária Usando a 

Distribuição Assintótica do GPH).  

Por fim, de modo a agregar os dados estaduais e assim obter resultados mais completos, foram 

realizados testes de raiz unitária de painel (Teste LLC, Teste IPS, Teste Madalla e Wu (1999), Testes PM, 

INVNORMAL e LOGIT e Teste Hadri). 

 

 

5. Resultados 

 

Primeiramente serão apresentados os resultados dos testes aplicados a série de desemprego 

nacional e posteriormente, a fim de confirmar tais resultados, serão expostos os resultados dos testes de raiz 

unitária de painel, efetuados com os dados estaduais.  

Inicialmente foi realizado o ajuste sazonal da série nacional, por meio do ARIMA X-13 e as 

verificações necessárias de autocorrelação residual e de normalidade dos resíduos. 

 

5.1 Resultados dos testes de Quebras Estruturais 

 

Com o objetivo de analisar a série de desemprego e assim melhor ajustar os testes do presente 

estudo, ou seja, estabelecer os testes de raiz unitária empregados na investigação da histerese no mercado 

de trabalho, foram realizados alguns testes de quebras estruturais, como: o teste sup-F (QUANDT,1960), o 

teste CUSUM (PAGE, 1954) e o teste Bai-Perron (1988). 

Todos os testes realizados identificaram quebras estruturais, rejeitando a hipótese nula de 

estabilidade no processo. Os resultados dos testes sup-F e CUSUM podem ser verificados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Testes de Quebras Estruturais 

Teste p-valor Resultado 

sup-F 2,2e-16* Rejeita H0 

CUSUM 6,67e-10* Rejeita H0 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * representa p-valor < 5%. 

 

O teste Bai-Perron (1988) observou três quebras estruturais na série (1º semestre de 2015, 2º 

semestre de 2016 e 4º semestre de 2019). O resultado do teste pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Teste Bai-Perron 

 
Fonte: Elaboração própria. 



 

 

 5.2 Resultados dos testes de Linearidade 

 

Além da investigação de quebras estruturais, este trabalho procurou examinar a linearidade dos 

dados de desemprego a nível nacional, com os testes Keenan (1985) e Tsay (1986).  

Ambos os testes não rejeitaram a hipótese nula de linearidade da série. Os resultados podem ser 

verificados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Testes de Linearidade 

Teste p-valor Resultado 

Keenan 0,7471 Não rejeita H0 

Tsay 0,3346 Não rejeita H0 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * representa p-valor < 5%. 

 

Dado que o ajuste sazonal da série de desemprego do Brasil apresenta características lineares, este 

trabalho considerou realizar testes de raiz unitária lineares nos dados trabalhados. 

 

5.3 Resultados dos testes de Raiz Unitária  

 

Levando em consideração os testes de quebras estruturais e de linearidade realizados, optou-se por 

realizar os seguintes testes de estacionariedade: testes de raiz unitária lineares; testes de raiz unitária de 

quebras estruturais; teste de raiz unitária de memória longa; e testes de raiz unitária com dados em painel 

(com as taxas de desocupação por estados).  

 

 

5.3.1 Resultados dos testes de Raiz Unitária Lineares 

 

Foram efetuados os seguintes testes de raiz unitária lineares: ADF (DICKEY E FULLER, 1979, 

1981); Phillips e Perron (1988); KPSS (KWIATKOWSKI et al., 1992); e ERS (ELLIOTT, ROTHENBERG 

E STOCK, 1996).  

Os testes ADF, Phillips-Perron e ERS possuem hipótese nula de presença de raiz unitária. O teste 

KPSS, de maneira oposta, apresenta a hipótese nula de estacionariedade. Os resultados são verificados na 

Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Testes de Raiz Unitária Lineares 

Teste 
Estatística de 

Teste 

Valor Crítico 

Tabulado (5%) 
p-valor Resultado 

ADF (sem intercepto) 1,4947 -1,95 - Não rejeita H0 

ADF (constante) -1,0456 -2,93 - Não rejeita H0 

Phillips-Perron - - 0,6599 Não rejeita H0 

KPSS - - 0,01* Rejeita H0 

ERS (constante) -0,2928 -1,95 - Não rejeita H0 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * representa p-valor < 5%. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, todos os testes indicam que a série de 

desemprego do Brasil relaciona-se a um processo não estacionário, ou seja, segundo os testes de raiz 

unitária lineares, a hipótese de histerese no desemprego brasileiro é contemplada. 

 

 

 



 

 

5.3.2 Testes de Raiz Unitária de Quebras Estruturais 

 

Tendo em vista que os testes de quebras estruturais apontaram para a instabilidade na série 

trabalhada, este estudo procedeu alguns testes de raiz unitária de quebras estruturais, para melhor analisar 

o fenômeno de histerese no mercado de trabalho nacional. 

Os testes executados foram o Zivot e Andrews (1992) e o Fourier KPSS (BECKER et al., 2006). 

A hipótese nula do teste Zivot-Andrews indica a presença de raiz unitária, enquanto a do teste Fourier KPSS 

sugere a estacionariedade, assim como no teste KPSS. Os resultados dos referidos testes são apontados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 Testes de Raiz Unitária de Quebras Estruturais 

Teste Estatística de Teste Valor Crítico Tabulado (5%) p-valor Resultado 

Zivot-Andrews -2,1362 -5,08 - Não rejeita H0 

Fourier KPSS - - 0,01* Rejeita H0 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * representa p-valor < 5%. 

 

Conforme os resultados, dos testes de raiz unitária de quebras estruturais, observados na Tabela 4, 

tem-se o indicativo da hipótese de histerese para o mercado de trabalho do Brasil. 

 

5.3.3 Resultados dos Testes de Raiz Unitária de Memória Longa 

 

Com a realização do teste de memória longa, através do expoente de Hurst H (HURST, 1951), da 

taxa de desocupação brasileira, este trabalho verificou que a referida série apresenta propriedades de 

persistência, pois o expoente (𝐻 = 0,6006) encontra na região com características de memória longa 

(0,5 < 𝐻 < 1). 
Com a comprovação desta particularidade da série temporal, este estudo realizou o teste de raiz 

unitária de memória longa por meio da distribuição assintótica GPH (GEWEKE E PORTER-HUDAK, 

1983), conforme foi verificado no capítulo de metodologia. 

Os resultados indicam, através da distribuição assintótica do parâmetro de diferença fracionária 

(𝑑 = 1,0132), do modelo ARFIMA, que a série de desemprego analisada é não estacionária e não 

reversível na média. Ou seja, este teste também ampara a existência de histerese no desemprego nacional. 

 

5.3.4 Resultados dos testes de Raiz Unitária de Painel 

 

Conforme especificado em momento anterior, o presente estudo, com o objetivo de aumentar o 

poder estatístico dos testes realizados, efetuou testes de raiz unitária de painel com as taxas trimestrais de 

desocupação dos estados. Os testes efetuados foram: LLC (LEVIN, LIN E CHU, 2002); IPS (IM, 

PESARAN E SHIN, 1997); Maddala e Wu (1999); PM, INVNORMAL e LOGIT (CHOI, 2001); e Hadri 

(2000). 

A hipótese nula do teste LLC relaciona-se com um processo comum de raiz unitária. A alternativa 

admite que a estacionariedade dos termos autorregressivos é comum para todos os indivíduos do painel 

(hipótese alternativa homogênea). 

A hipótese alternativa dos testes IPS e Maddala e Wu (1999) permitem heterogeneidade dos 

valores do termo autorregressivo. Ou seja, assumem que uma parcela das séries do painel são estacionárias 

com coeficientes autorregressivos distintos (hipótese alternativa heterogênea). 

A hipótese nula dos testes PM, INVNORMAL e LOGIT é que todas as unidades do painel possuem 

raiz unitária. A hipótese alternativa é que, para um número finito de unidades, pelo menos uma unidade 

seja estacionária. 

Por fim, a hipótese nula do teste Hadri (2000), por ser uma generalização do KPSS, indica 

nenhuma raiz unitária em qualquer uma das séries do painel. A hipótese alternativa é de que exista pelo 

menos uma raiz unitária no painel. 



 

 

Na Tabela 5 são verificados os resultados dos referidos testes. 

 

Tabela 5 - Testes de Raiz Unitária de Painel 

Teste p-valor Resultado 

LLC (sem intercepto) 1 Não rejeita H0 

LLC (constante) 0,8756 Não rejeita H0 

IPS (constante) 0,9999 Não rejeita H0 

Maddala e Wu (sem intercepto) 1 Não rejeita H0 

Maddala e Wu (constante) 1 Não rejeita H0 

PM (sem intercepto) 1 Não rejeita H0 

PM (constante) 0,999 Não rejeita H0 

INVNORMAL (sem intercepto) 1 Não rejeita H0 

INVNORMAL (constante) 1 Não rejeita H0 

LOGIT (sem intercepto) 1 Não rejeita H0 

LOGIT (constante) 1 Não rejeita H0 

Hadri (constante) 2,2e-16* Rejeita H0 
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: * representa p-valor < 5%. 

 

De acordo com os resultados observados na Tabela 5, em que todos os testes apontaram presença 

de raiz unitária nas séries de desemprego dos estados brasileiros, é possível indicar a existência da hipótese 

de histerese no mercado de trabalho nacional, agora a partir de dados estaduais, corroborando assim, os 

indicativos obtidos com a série nacional. 

 

 

6. Considerações finais 

 

O presente estudo procurou verificar a existência de histerese na taxa de desemprego do Brasil, 

entre o primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2021, através do ferramental estatístico de testes 

de raiz unitária de séries temporais, tendo em conta a vinculação da referida hipótese a processos não 

estacionários (SMITH, 2003) e consoante com os trabalhos existentes na literatura. 

Para cumprir o objetivo e decidir sobre os testes de raiz unitária a serem praticados, efetuou-se, 

em um primeiro momento, testes de quebras estruturais como o sup-F (QUANDT, 1960), CUSUM (PAGE, 

1954) e Bai-Perron (BAI E PERRON, 1988); linearidade como o Keenan (KEENAN, 1985) e Tsay (TSAY, 

1986); e memória longa através do expoente de Hurst (HURST, 1951). 

De acordo com todos os testes de raiz unitária realizados é possível afirmar que os dados analisados 

se relacionam a processos não estacionários, ou seja, tais testes corroboram a hipótese de histerese no 

mercado de trabalho brasileiro. Tal resultado foi obtido tanto por meio da série da taxa de desemprego 

nacional, quanto através das séries estaduais. 

Estes resultados estão em conformidade com a literatura tanto nacional, quanto internacional, que 

apontam que em países que apresentam maior rigidez no mercados de trabalho, como a Europa, que possui 

maior complexidade nas leis trabalhistas, a hipótese da histerese é verificada. Essa definição está 

congruente com os trabalhos analisados na revisão empírica e com os resultados alcançados no presente 

estudo. O Brasil é conhecido por apresentar uma legislação trabalhista com grande complexidade (BRAGA, 

MAIA E GURGEL, 2020). Segundo Caporale e Gil-Alana (2008) o resultado da rigidez do mercado de 

trabalho impede ou retarda o ajustamento do desemprego no longo prazo. Conforme Dreger e Reimers 

(2009) e Caporale e Gil-Alana (2008), em países com o mercado de trabalho flexível, como os Estados 

Unidos, a hipótese da histerese é mais difícil de ser considerada.  

Segundo Braga, Maia e Gurgel (2020) a rigidez do mercado de trabalho protege o trabalhador de 

certa forma. Para os autores, a flexibilização das relações de trabalho é uma forma de superexploração do 

trabalho, ou seja, os mecanismos de flexibilização normalmente conduzem ao aumento da produtividade 

do trabalhador e dos lucros extraídos. De acordo com Braga, Maia e Gurgel (2020) uma reforma trabalhista 



 

 

flexível pode compensar a queda de lucratividade em decorrência de uma crise econômica, pela exploração 

do trabalho, porém pode ser essencial para manutenção dos níveis de emprego da sociedade. 

O atual nível do desemprego brasileiro atinge níveis alarmantes e preocupa os gestores de políticas 

públicas. As estatísticas do mercado de trabalho, de acordo com a PNADc trimestral, realizada pelo IBGE, 

revelam o impacto da pandemia da COVID-19 observado no Brasil, que já apresentava altas taxas de 

desemprego, subutilização, informalidade e precarização. A taxa de desocupação total passou dos 11,0% 

verificados no 4º trimestre de 2019 para 14,7% no 1º semestre de 2021. 

A resposta do governo brasileiro incluiu ações em diversas áreas desde meados de 2020. Tais 

medidas tiveram como contexto um arcabouço institucional específico para a pandemia, especialmente no 

cenário dos gastos públicos. A flexibilização de restrições fiscais foi marcante. Surgiram também condutas 

vinculadas ao mercado de trabalho, a sustentação da renda e ao crédito. Uma das principais intervenções 

foi o auxílio emergencial (Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020). Porém, tais medidas ainda não foram 

suficientes para reduzir o nível de desemprego no Brasil. 

De acordo com todo levantamento teórico e empírico deste trabalho e com os resultados obtidos, 

que corroboram a histerese no desemprego brasileiro, observa-se que uma possível solução para evitar o 

desemprego permanente, após as crises econômicas, seja uma reforma estrutural trabalhista. Essa mudança, 

deve ser acompanhada, simultaneamente, por políticas e medidas que incentivem os investimentos no 

Brasil, com a finalidade promover a redução do desemprego nacional, sem precarizar as condições de 

trabalho. 
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