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RESUMO 

 

A presente tese de doutorado tem como foco principal estudar o problema do desemprego nas 

principais regiões metropolitanas brasileiras abordando três questões relevantes. A ideia central tem 

por referência as teorias de DMP1. O modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides foi projetado para 

entender o equilíbrio ou taxa "natural" de desemprego. A primeira versão do DMP, que foi 

desenvolvida na década de 1980, concentra-se na duração do desemprego que é tratada como 

exógena. A versão mais recente do DMP (Mortensen e Pissarides 1994), em conjunto endogeniza a 

duração e incidência do desemprego. 

 Estamos adotando a hipótese nestes três artigos de que a oferta e demanda não se ajustam 

automaticamente, ou seja, este casamento para acontecer envolve dispêndio que aqui será tratado 

como esforço de busca. 

Este desencontro entre vagas abertas e fechadas de postos de trabalho é que justificam os 

movimentos de transição que será observado nos ensaios, mais especificamente as transições da 

condição de desempregado para uma posterior situação ocupacional medida como um fluxo de 

trabalhadores entre dois períodos. 

O primeiro ensaio busca verificar como diversas formas de procura por trabalho podem afetar 

as chances de reentrada no mercado de trabalho para o individuo desempregado com dificuldades de 

reinserção. A principal vantagem de focar neste caso é investigar combinações de canais de busca 

entre os diversos métodos de procura. Ao informar sua condição de desemprego o indivíduo declara 

que atitude ele tomou para conseguir emprego, ou seja, avaliam-se os canais de busca declarados 

pelo trabalhador que variam desde a formalidade no tipo de busca até a informalidade nos métodos.  

O segundo ensaio também investiga transições no mercado de trabalho para desempregados, 

porém utilizando um arcabouço microfundamentado baseado em Pissarides (1979) e desenvolvido 

por Peracchi e Viviano (2004). Uma vantagem do método microfundamentado é gerar equações para 

estimação de parâmetros teóricos importantes como atrito (market tightness) e esforço de busca 

(searching efforts).   

Também utilizando o referencial teórico de Pissarides (1979) o terceiro artigo avalia o efeito 

do seguro-desemprego sobre o esforço de busca por emprego dos indivíduos beneficiários do 

programa de seguro-desemprego. A questão central é observar se existe aumento no esforço de 

busca quando o beneficio se aproxima do seu esgotamento e de que forma a politica do governo 

influencia nesta decisão.  

 

Palavras-chave: Desemprego. Reinserção. Transição. 

                                                             
1 O modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides foi desenvolvido para explicar o aumento do desemprego na Europa nas décadas de 1970 e 1980, é foi 

igualmente aplicada à economia dos EUA na Grande Recessão de 1929. 



 

ABSTRACT 

 

This thesis focuses mainly on the problem of unemployment in the main metropolitan areas of 

Brazil, addressing three relevant issues. The central idea has as reference the theories of WMD. The 

Diamond-Mortensen-Pissarides model was designed to understand the "natural" equilibrium or rate 

of unemployment. The first version of DMP, which was developed in the 1980s, focuses on the 

duration of unemployment that is treated as exogenous. The most recent version of the DMP 

(Mortensen and Pissarides 1994), together endogenizes the duration and incidence of 

unemployment. 

 We are adopting the hypothesis in these three articles that supply and demand do not adjust 

automatically, that is, this marriage to happen involves expenditure that will be treated as a search 

effort here. 

This mismatch between open and closed job openings is what justify the transition movements 

that will be observed in the trials, more specifically the transitions from the unemployed condition to 

a later occupational situation measured as a flow of workers between two periods. 

The first essay seeks to verify how various forms of job search can affect the chances of 

reentry in the job market for the unemployed individual with reintegration difficulties. The main 

advantage of focusing on this case is to investigate combinations of search channels among the 

various search methods. When informing his condition of unemployment the individual declares 

what attitude he has taken to get a job, that is, evaluate the search channels declared by the worker 

that vary from the formality in the type of search to the informality in the methods. 

The second essay also investigates transitions in the labor market for the unemployed, but 

using a micro-based framework based on Pissarides (1979) and developed by Peracchi and Viviano 

(2004). An advantage of the micro-based method is to generate equations for estimation of important 

theoretical parameters such as market tightness and search efforts. 

Also using the theoretical reference of Pissarides (1979), the third article evaluates the effect 

of unemployment insurance on the effort to find employment by the beneficiaries of the 

unemployment insurance program. The central question is whether there is an increase in the search 

effort when the benefit approaches its exhaustion and in what way the government policy influences 

this decision. 

 

Keywords: Unemployment. Reinsertion. Transition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta tese é de apresentar três ensaios que exploram o tema desemprego entre as 

principais regiões metropolitanas do Brasil. Para tratar deste tema será utilizado como referencia as 

teorias de Diamond (1981), Mortensen (1982) e Pissarides (1979) conhecida como modelo DMP 

que relaciona ou estuda os dois lados do mercado de trabalho, ou seja, a oferta e a demanda. A ideia 

básica é que existe um desencontro entre as vagas ofertadas e demandadas no mercado que 

ocasionam as imperfeições, assim o ajuste de mercado não é automático e para a busca deste 

equilibrio, o que ocasiona as transições no mercado entre as diversas situações ocupacionais.  

A hipótese básica do modelo de Pissarides (2000) e que as empresas e os trabalhadores 

decidem o que fazer com pleno conhecimento dos processos de correspondência de empregos e de 

separação de empregos. Há muitas empresas e muitos trabalhadores, e cada um opera como um 

concorrente no mercado atomizado. O equilíbrio descrito é um completo equilíbrio de expectativas 

racionais. O estado de equilíbrio agregado é aquele em que as empresas e os trabalhadores 

maximizam suas funções objetivas, sujeitas às tecnologias de correspondência e separação, e existe 

um fluxo de trabalhadores desempregados para o emprego. O modelo garante que há uma taxa de 

desemprego única na qual esses dois fluxos são iguais. 

Nos três ensaios a ideia de fricção será tratada como esforço de busca, principalmente 

observando o lado da procura por trabalho e a forma como os indivíduos se utilizam dos meios de 

busca para a realização do matching no mercado de trabalho. Os principais aspectos a serem 

analisados nos três ensaios são: a) o desempregado de difícil inserção imediata no mercado; b) a 

eficiência nos canais de busca; c) dinâmica do mercado de trabalho; d) intensidade de procura e e) 

seguro-desemprego. 

De modo geral buscamos captar o efeito da duração do desemprego e como estas variáveis se 

relacionam com os objetivos propostos em cada ensaio. Nossa análise é baseada em um quadro de 

busca de emprego através de uma abordagem que mostra a importância de dissociar o desempregado 

de curta duração do desempregado de longa duração. 

A contribuição do nosso estudo também decorre do acompanhamento do mesmo indivíduo que 

esta desempregado num determinado período, e para avaliar as transições utilizamos modelos já 

empregados na literatura de mercado de trabalho para examinar as causas subjacentes das principais 

variáveis analisadas. A base de dados dos dois primeiros ensaios é a Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que cobre as principais regiões 

metropolitanas do Brasil no período de 2003 a 2013, já o último ensaio cobre o período de 1998 a 

2010 e tem por referência a Pesquisa de Emprego e Desemprego Metropolitana (PED) do 

Departamento Intersindical de Estatísitica e Estudos Econômicos (DIEESE), que abrange as 

principais regiões metropolitanas do Brasil. 



 

O segundo ensaio acompanha o individuo que esta há três meses desempregado, ou seja, o 

individuo com difícil reinserção imediata no mercado de trabalho quais as suas chances de conseguir 

um novo emprego através das atitudes declaradas pelo trabalhador que podem variar entre canais 

formais e informais declarados nos diversos métodos de busca. Uma inovação feita na pesquisa 

refere-se à possibilidade de diversas cobinações entre os canais declarados, que torna a pesquisa 

mais realista em conformidade com as opções de busca existentes no mercado. 

O principal resultado mostra que variar os canais de busca produz efeitos estatisticamente 

significantes, e que os canais mais eficazes dado o mesmo esforço, o que gera melhor resultado são 

consultar empregadores diretamente, ou as agências de emprego e também anúncios para aqueles 

que mantêm o mesmo canal de busca. 

O terceiro capitulo também tem por fundamento o modelo de Pissarides (1979) que foi 

desenvolvido por Peracchi e Viviano (2004) através de um modelo com microfundamentos que 

avalia transições individuais entre o desemprego e o emprego levando-se em consideração as 

preferências individuais. Para tal, fez-se uso de um modelo de busca por emprego considerando três 

resultados possíveis nas decisões do individuo, ou seja, dependendo da sua decisão o individuo 

desempregado poderá obter sucesso na sua busca por uma nova recolocação no mercado de trabalho, 

poderá fracassar ou decidir não participar naquele instante de tempo. Dois aspectos importantes 

foram avaliados, a dinâmica do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas avaliadas e a 

intensidade de busca, sendo esta uma prerrogativa do modelo que permite a estimação dos 

parâmetros acima descritos.  

Considerando os resultados, podemos concluir que, no Brasil, a dinâmica do mercado de 

trabalho foi positiva em relação ao numero de vagas de emprego se comparado ao desemprego, o 

que ocasionou diminuição nas taxas de desemprego nas regiões metropolitanas, decorrentes de um 

maior esforço de busca associado ao ajuste de mercado. 

Assim como nos capítulos anteriores, o quarto capítulo também faz uso do modelo de 

Pissarides (1979), sendo que observamos de que forma o esforço de busca é influenciado pela 

politica do governo para o individuo que esta na condição de beneficiário do programa de seguro-

desemprego. A ideia primordial é averiguar se existe um esforço crescente do individuo à medida 

que o beneficio se aproxima da exaustão. Os resultados mostram que a propensão a busca por 

trabalho comparada a inatividade aumenta a medida que as parcelas do seguro se aproximam do fim 

e que o esforço de busca é crecente ao logo das mesmas. 

Finalmente, uma conclusão geral é que qualquer tentativa de inferir as relações entre o efeito 

da procura e a efetividade da reinserção do indivíduo no mercado, depende do modelo especificado 

em cada estudo, logo devemos levar em consideração as diferenças regionais em cada mercado. 
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2. EFICÁCIA NOS CANAIS DE PROCURA PARA O MERCADO DE TRABALHO 

BRASILEIRO 

 

Resumo 

  

Este capítulo busca captar a importância ou eficácia dos métodos de procura por emprego 

para um individuo desempregado durante três meses seguidos. Os canais de busca declarados pelo 

indivíduo variam entre a informalidade de consultar amigos e familiares até o registro em agências 

oficiais de emprego. A eficácia é medida pela probabilidade de saída do desemprego para o 

mercado formal ou informal, e é estimada através de um modelo logit multinomial. A base de dados 

é a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

que cobre as principais regiões metropolitanas do Brasil no período de 2003 a 2013. Utilizando o 

algoritmo proposto por Ribas e Soares (2008), conseguimos acompanhar o indivíduo durante três 

meses consecutivos em desemprego, e investigamos sua posição no mercado de trabalho após um 

mês.  

Os principais resultados obtidos mostram que variar os canais de busca produz efeitos 

estatisticamente significantes, e que os canais mais eficazes dado o mesmo esforço, o que gera 

melhor resultado são consultar empregadores diretamente, ou as agências de emprego e também 

anúncios para aqueles que mantêm o mesmo canal de busca. Outros atributos importantes para a 

inserção no mercado formal foram ter um curso profissional, já ter experiência em outro emprego, 

ser homem ou chefe de família e ter um maior nível educacional. 

 

 

Palavras-chaves: Modelo logit multinomial; Canais de Procura; Estado Ocupacional. 
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2. EFFECTIVENESS IN SEARCH OF CHANNELS FOR THE BRAZILIAN LABOR 

MARKET 

 

Abstract 

 

This chapter seeks to capture the importance and effectiveness of a busca de emprego 

methods for an unemployed individual for three straight months. Search channels declared by the 

individual range from informality to consult friends and family to the record in official employment 

agencies. Effectiveness is measured by the probability of exit from unemployment to formal or 

informal market, and is estimated by a multinomial logit model. The database is the Monthly 

Employment Survey (PME), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), covering 

the main metropolitan regions of Brazil from 2003 to 2013. Using the algorithm proposed by Ribas 

and Soares (2008), we follow the individual for three consecutive months of unemployment, and 

investigate their position in the labor market after a month. 

The main results show that varying the channel search produces statistically significant 

effects, and that the most effective channels given the same effort, which generates better results are 

to consult employers directly, or employment agencies and also ads to those who keep the same 

search channel. Other important attributes for inclusion in the formal market were having a 

professional course, already have experience in another job, being a man or breadwinner and have a 

higher educational level. 

 

 

Keywords: Model multinomial logit; Search for Channels; Occupational State. 
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2.1 Introdução  

 

No Brasil, existem poucos trabalhos teóricos referentes a modelos de busca por emprego, a 

maioria dos trabalhos não fazem distinção entre os diversos canais de busca. É fato que as pessoas a 

procura por emprego têm um determinado número de escolhas a fazer, e estas determinam o método 

de procura mais adequado a determinada situação, além de determinar a quantidade de esforço que 

deverá ser empregada a cada tipo de busca.  

Neste capítulo iremos examinar o efeito dos diversos canais de busca sobre as transições no 

mercado de trabalho para os diferentes estados ocupacionais fazendo uso da amostra das Pesquisas 

Mensais de Emprego (PME) desde 2003 até 2013.  

Com base nas informações da PME, utilizou-se os estados ocupacionais: formalmente 

empregado, informalmente empregado, desempregado (procurando emprego), auto emprego 

(autônomo) e inativo, cada uma destas categorias detalhadas na seção 2.3.2.  

O ano de 2003 foi escolhido devido ao fato de já fazer a utilização da metodologia da nova 

PME na coleta de dados. A seleção da amostra é dada por desempregados que estão nesta situação 

por três meses seguidos, e que podem declarar mais de uma forma de procura por emprego neste 

tempo. Esta possibilidade é uma contribuição deste trabalho à literatura além de uma base mais 

atualizada quando comparado ao trabalho de Woltermann (2003). 

O indivíduo desempregado é entendido em termos práticos como a pessoa que tomou alguma 

atitude de busca efetiva por emprego, e estas atitudes podem ser referenciadas pelas condições nas 

buscas como a consulta a empregadores, agencias oficiais de emprego, concurso ou fez seleção, 

consultou amigos e parentes, pesquisou em jornais e propagandas e outros.  

Para analisar os diferentes métodos de busca, estima-se o impacto na taxa de saída do 

desemprego para os trabalhadores que estão na situação ocupacional de procurando emprego nas 

principais regiões metropolitanas do brasil utilizando o modelo logit multinomial, em outras 

palavras, calcula-se a taxa de saída que é medida pela probabilidade de transição de um estado 

ocupacional do mercado de trabalho para outro. 

Além desta introdução e das considerações finais, o trabalho está organizado em mais três 

seções. Na segunda seção tem-se uma revisão de literatura sobre os principais métodos de procura 

sobre busca por emprego. Dentro desta seção iremos destacar algumas questões teóricas e com foco 

principal nos trabalhos empíricos sobre os métodos de procura de emprego e os diversos canais que 

os trabalhadores utilizam para buscarem uma recolocação no mercado de trabalho. Na terceira, 

faremos a descrição do modelo aplicado ao estudo, no caso o logit multinomial que é adequado 

quando a variável resposta qualitativa tem mais do que duas categorias, posteriormente faremos 
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uma descrição das variáveis utilizadas e da base de dados e finalizando com uma análise descritiva 

de algumas variáveis. Na quarta, faremos a análise dos resultados das estimações propostas dos três 

modelos e os comentários das principais conclusões. 

 

2.2 Revisões de Literatura  

 

Os processos de transição entre desemprego e emprego tem sido o foco de grande parte da 

literatura sobre mercado de trabalho. Em particular, o interesse está centrado na literatura que trata 

sobre os modelos empíricos de canais de busca. 

A maioria dos trabalhos sobre métodos de procura na literatura de busca por emprego, têm 

sido usualmente divididas em métodos formais e informais de procura. Os métodos formais 

compreendem empregador, concurso, os serviços de agências de emprego oficiais ou agencias 

particulares e sindicatos ou responder a anúncios publicados em jornais, revistas, outros e, mais 

atualmente, a Internet. Já para a estratégia de busca informal a categoria amigos e familiares se 

mostra mais utilizada dentre as estudadas. 

O trabalho segue a metodologia proposta por Woltermann (2003) avançando na análise, ou 

seja, a avaliação da transição entre os estados ocupacionais refere-se a possibilidade de avaliar 

combinações de canais de procura entre os diversos métodos de busca para o indivíduo que 

encontra-se desempregado com difícil inserção imediata no mercado de trabalho. 

Já o trabalho de Woltermann (2003) faz a avaliação empírica da transição entre dois meses 

sem levar em consideração a possibilidade de diversificação nas escolhas. A principal inovação na 

versão do modelo apresentado aqui é que além das possíveis combinações de canais de busca, os 

mesmos podem variar entre a formalidade e a informalidade nos métodos. Outros resultados dos 

principais trabalhos empíricos serão destacados, para fins de análise. 

O ponto principal empírico que vamos avaliar, é de que forma os métodos de procura 

influenciam nas chances de transição do desemprego no período t para outro estado ocupacional no 

período t + 1, conforme a figura 1. 

  

 

Em termos comparativos, o indivíduo na situação de desemprego é acompanhado por três 

meses consecutivos e verificamos um mês depois qual a sua situação ocupacional decorrente da 
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diversificação de suas escolhas, já Woltermann (2003) acompanha o indivíduo durante um mês e 

verifica a sua situação um mês depois sem levar em consideração as possibilidades nas suas 

escolhas. 

Uma das hipóteses levantadas por Woltermann (2003) é que diferentes canais de busca levam 

a diferentes estados ocupacionais e que parte da saída da força de trabalho para o emprego informal 

ou auto emprego poderiam encontrar empregos formais se tivessem mais acesso a informações 

sobre o mercado de trabalho e assistência sobre o processo de candidatura.   

Primeiramente vale ressaltar o trabalho de Holzer (1988) que é um modelo de procura por 

emprego, porém o mesmo segundo Woltermann (2003) busca diferenciar os efeitos desta busca 

entre os vários canais de busca que estão disponíveis para os jovens trabalhadores norte americanos 

que estão desempregados, para isto faz uso dos dados do Grupo de Jovens (Youth Cohorth) 

decorrente da Busca Nacional Longitudinal (National Longitudinal Survey) de 1979.  

Segundo Holzer (1988) o método de procura utilizado pelos trabalhadores desempregados 

deve estar relacionado com os seus custos e produtividades esperadas, e também de outros fatores 

tais como, distribuição de renda, oferta salarial e outros fatores. De acordo com o artigo de Holzer 

(1988) os resultados mostram que os métodos de busca mais utilizados são amigos e familiares e 

aplicações diretas sem referência, porém assume também que existe uma taxa endógena de vagas de 

emprego que depende do canal de busca escolhido.  

Vale ressaltar que para Holzer (1988) a decisão de aceitar ou não um novo posto de trabalho 

está condicionado ao salário de reserva. Em relação aos resultados do trabalho, comenta Wolterman 

(2003) que os mesmos mostram um coeficiente positivo e significativo para o número total de 

métodos para a primeira estimativa e coeficiente positivo e significativo para amigos e familiares e, 

também para propaganda com menor intensidade, para a segunda estimativa. 

Assim como Holzer (1988), Blau e Robins (1990) também avaliam o mercado de trabalho 

americano avaliando o impacto dos métodos de procura sobre o desemprego, no entanto fazem uso 

dos dados do Projeto Piloto de Oportunidades de Emprego (Employment Opportunit Pilot Projects, 

1980).   

Eles avaliam os componentes do processo de procura por emprego como a taxa de aceitação 

ou não do novo emprego, estimam também a procura por emprego para os trabalhadores norte 

americanos condicionado aos canais de busca.  

O seu modelo busca captar se existem diferenças comportamentais no processo de busca por 

um novo emprego entre os indivíduos que estão empregados e também os que estão 

desempregados. Podemos citar como resultados principais do seu artigo é que a taxa de oferta de 

emprego é maior para as pessoas que estão empregadas do que para os indivíduos desempregados, 
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em relação aos canais de busca a estimativa para a variável amigos e familiares mostrou-se também 

significativa e com impacto positivo assim como nas estimativas de Holzer (1988) para o mercado 

de trabalho americano. 

Observando o estudo de Osberg (1993) para o Canadá, verificamos que a questão principal se 

refere sobre os métodos de procura e as estratégias utilizadas pelos trabalhadores olhando 

principalmente para as agências de emprego do governo. 

As informações utilizadas por Osberg (1993) são os dados da população economicamente 

ativa entre meses tomando janeiro como mês base e fevereiro como o mês escolhido para se 

encontrar a probabilidade de sucesso para entrar no mercado de trabalho. Os anos em observação 

foram 1981, 1983 e 1986 e os mesmos foram escolhidos para identificar diferentes pontos do ciclo 

econômico. 

O modelo utilizado foi o logit que busca identificar o sucesso da procura por emprego ou a 

probabilidade de sair do desemprego dado o canal de procura escolhido e dentre os canais de 

procura a variável outros é a categoria omitida da regressão. 

Segundo Addison e Portugal (2001), Osberg (1993) relata um misto de estimativas dos 

coeficientes para a agência de emprego no serviço público canadense por ano. Em 1981 (quando a 

taxa de desemprego se situou em 8,3%), o coeficiente é negativo tanto para o desemprego de curta e 

o de longa duração. Em relação a 1983 (13,7% de desemprego), o coeficiente de emprego no 

serviço público é negativo e estatisticamente insignificante para desempregados no curto prazo e 

positivo e significativo para desempregados de longa duração.  

Finalmente, em 1986 (10,7% de desemprego), o coeficiente de emprego no serviço público é 

negativo e insignificante para ambos os tipos de indivíduos. Por fim, no que diz respeito aos outros 

métodos de procura de emprego, Osberg (1993) só é capaz de identificar trabalho consistente 

encontrar o sucesso de abordagens diretas para os empregadores. 

Já o estudo de Gregg e Wadsworth (1996) que busca mensurar a eficácia das agências de 

estado ou das centrais de emprego para o mercado de trabalho britânico. Buscam medir qual o 

percentual de entrada ou inserção no mercado de trabalho das pessoas que fazem a utilização deste 

canal como meio de recolocação no mercado de trabalho. No seu relatório final para a Grã-Bretanha 

evidenciam que cerca de 70% dos desempregados fazem uso deste canal, mas apenas 30% 

conseguem uma recolocação no mercado através das agências oficiais do estado, e já entre os 

empregadores 50% utilizam este meio de busca para contratar novos trabalhadores. 

 Outro resultado encontrado é que entre os desempregados a utilização das centrais de 

emprego do estado apresenta um movimento contra cíclico, ou seja, quando o ciclo está positivo o 

estoque de vagas aumenta e quando negativo o estoque de vagas diminui. Encontram também que 
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neste movimento contra cíclico quem mais se beneficia são os trabalhadores de baixa qualificação e 

também os desempregados de longa duração. 

Podemos ainda destacar que os canais mais usados são as centrais de emprego e anúncios 

como os métodos de busca mais utilizados na Grã-Bretanha, e as estimativas realizadas através do 

modelo probit utilizado por Gregg e Wadsworth (1996) para estimar as taxas de saída para o 

desemprego mostram que os coeficientes das estimações para centrais de emprego, anúncios e 

empregador são positivos e significativos, sendo que o canal centrais de emprego mostra um 

impacto maior no longo prazo para os desempregados. 

Usando dados para o mercado de trabalho português, Addison e Portugal (2001) investigaram 

os efeitos dos métodos de procura de emprego sobre as taxas de saída do desemprego e do 

rendimento futuro.  Além disso, a eficácia do processo de busca de trabalho é avaliada em termos 

da periodicidade do trabalho resultante. 

Addison e Portugal (2001) utilizam como método de busca as seguintes variáveis: abordagem 

direta ou empregador, amigos e parentes, propaganda, agencias de emprego, concursos e outros.  

O modelo econométrico utilizado para avaliar as taxas de saída do desemprego é o logit 

binário onde as variáveis são agrupadas em classes e os dados da busca são retirados da Pesquisa 

Trimestral da Força de Trabalho (Inquérito ao Emprego), do Instituto Nacional Português de 

Estatística (INE). Esta pesquisa tem âmbito nacional e investiga uma amostra aleatória de 

indivíduos sobre o seu estado no mercado de trabalho atual, incluindo a duração decorrida naquele 

estado, e a sua história no mercado de trabalho. 

Eles buscam verificar a eficácia da agência pública de emprego, que, apesar da pouca ênfase 

dada a este canal, encontram baixas taxas de sucesso de recolocação no mercado de trabalho e as 

ofertas de trabalho que se encontram disponíveis através deste canal são de baixa remuneração e 

com efeito de curto prazo. 

Em relação aos resultados obtidos, Addison e Portugal (2001) questionam a capacidade ou 

competência das agências de empregos públicos para cumprir à meta instituída na área das 

iniciativas europeias ou portuguesas para o emprego. 

Podemos observar em todos os estudos descritos na tabela posterior que os resultados de 

alguma forma podem sofrer influencias do tipo de mercado de trabalho nas quais estão inseridos 

que podem ser afetados por decisões políticas ou decorrentes da própria estrutura das instituições 

neste mercado. Logo os resultados podem ser assumidos com certa particularidade, apesar de todos 

os países avaliados nos estudos estarem em nações industrializadas, devemos olhar os resultados 

com certo cuidado e assumirmos características particulares para cada país dependendo do tipo de 

estudo. 
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Tabela 11: Estudos Empiricos sobre os Métodos de Procura por Trabalho 

Autor 
Holzer 

(1988) 

Blau e 

Robins 

(1990) 

Osberg 

(1993) 

Gregg e 

Wadsworth 

(1996) 

Addison e 

Portugal 

(2001) 

Dados 

U. S. 

Labor 

Market 

Data 

U. S. 

Labor 

Market 

Data 

Canadian 

Labor Force  

Surveys 

British 

Labor 

Market 

Data 

Portuguese 

Labor 

Market 

Data 

Variável 

Dependente 

Ofertas de 

Emprego 

Recebidas 

Ofertas 

Recebidas, 

Taxa de 

Aceitação 

Saída do 

Desemprego 

Saída do 

Desemprego 

Saída do 

Desemprego 

Canais de Busca      
Amigos e 

Parentes 

 

 

Efeito 

Positivo 

Efeito 

Positivo 
   

Anúncio 

 

 

 

Efeito 

Positivo 

(Baixo) 

  
Efeito 

Positivo 
 

Consultou 

Empregador 

 
 

  
Efeito 

Positivo 

Efeito 

Positivo 
 

Agência 

Pública de 

Emprego 

 

Efeito 

Positivo 

Baixo 

  
Efeito 

Positivo 
Ambíguo 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do artigo de Woltermann (2003). 

 

Como regra geral a maioria dos trabalhos buscavam explicações sobre as transições no 

mercado de trabalho. Apenas algumas particularidades podemos assumir que é comum para todos 

os países, a baixa eficácia do serviço público de emprego, independentemente do tipo e tamanho da 

amostra utilizada. 

Em relação a amostra utilizada podemos citar que os trabalhos feitos para os Estados Unidos 

por Holzer (1988) e o artigo de Blau e Robins (1990) fazem uso de uma base de dados diferente, no 

caso de Holzer (1988) o mesmo utilizou os dados do Grupo de Jovens (Youth Cohort) que 

compreende apenas os jovens entre 16 e 23 anos de idade, já o trabalho de Blau e Robins (1990) faz 

parte de uma busca experimental para trabalhadores de baixa renda e a base de dados deriva de uma 

amostra da mesma para análise. 

Podemos verificar que apenas o estudo de Gregg e Wadsworth (1996) para o mercado de 

trabalho britânico apresenta efeito significativo para as agências públicas de emprego, porém com 

baixa eficácia, já o trabalho de Addison e Portugal (2001) apresenta um efeito ambíguo para as 

centrais de emprego, poderíamos inferir que uma possibilidade desta baixa eficácia das agências 

                                                             
1 Toma como base a tabela 1 do artigo de Woltermann (2003), feita algumas adaptações. 
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públicas do governo resida no fato de que possivelmente a duração do subsídio ao desemprego seja 

maior do que a duração média esperada que o indivíduo tenha para conseguir um novo posto de 

trabalho. Tal fato pode provocar numa perda de incentivo para o trabalhador ir procurar um novo 

emprego próximo a sua residência ou em outras áreas que exijam um maior deslocamento do 

trabalhador na busca de novas oportunidades. 

 

2.3 Metodologia 

 

Na formulação do problema, apresentamos de forma pormenorizada a ideia central do 

trabalho, ou seja, analisar de que maneira os métodos de procura influenciam no processo de busca 

e como se comporta esta relação na transição.  

 

Figura 2 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para avaliar as transições do desemprego para uma posterior situação ocupacional, vale 

ressaltar que a informação sobre o tempo de desemprego combinada com os diversos canais de 

busca é a principal contribuição e diferença deste trabalho em relação ao de Woltermann (2003).  

A principal hipótese está centrada de que em Woltermann (2003), o esforço de procura é 

constante em decorrência da utilização de um único canal para medir a transição, aqui estamos 

admitindo que o indivíduo faz uso de mais de um canal de escolha, ou seja, o esforço é heterogêneo. 

A intensidade aqui está relacionada com o maior uso dos canais, no entanto o esforço aplicado pelo 

individuo é o mesmo.  

Por fim, a inovação apresentada diz respeito ao acompanhamento do desempregado por três 

meses seguidos admitindo combinações dos canais de procura entre os diversos métodos 

disponíveis ao indivíduo que está na situação ocupacional de desemprego, e verificar a nova 
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situação ocupacional um mês depois decorrente da atitude declarada, qual a sua nova situação 

ocupacional. 

 

2.3.1 Modelo logit multinomial 

 

Aqui, estamos interessados em verificar através da estimação dos estados ocupacionais a 

importância da escolha de um dos canais de busca Empregador, Concurso, SINE, Propaganda, 

Amigos e Familiares e Outros, sua eficácia na busca de inserção no mercado de trabalho 

comparando o indivíduo que está desempregado durante três meses, considerando três modelos.  No 

primeiro modelo iremos verificar o individuo que faz uso do Canal Exclusivo versus Diversificar 

Canal. Aqui estamos considerando que o indivíduo durante os três meses que se encontrava 

desempregado escolheu um único método de procura por emprego comparado a outro que 

diversificou as suas escolhas utilizando dois ou mais métodos de busca. O segundo modelo é uma 

variação do primeiro, sendo que a diferença dá-se no uso do Canal Exclusivo Discriminado versus 

Diversificar Canal. Neste modelo consideramos a efetividade de cada canal desagregado. No 

terceiro modelo iremos verificar a efetividade dos canais exclusivos em relação ao canal Amigos e 

Familiares. 

Uma maneira adequada ao tratamento do problema proposto quando a variável dependente 

assume mais de duas categorias é o modelo logit multinomial, que pode ser apresentado seguindo 

Cameron e Trivedi (2009), como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para i = 1, ..., n indivíduos e j = 1, ..., 4, Yi é a variável aleatória que determina a escolha, pij = Pr (Yi 

= j | xi) é a probabilidade do indivíduo i estar no mercado de trabalho j, e  xi é uma matriz de 

variáveis explicativas que podem influenciar esta probabilidade, entre quais destacam-se 

características individuais e os canais de busca por emprego declarados pelo indivíduo durante os 

meses anteriores de desemprego e β é o vetor de parâmetros a serem estimados. 
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Precisamos também assegurar as seguintes condições para o modelo: 

 

i) 0 < pij < 1, é a variável aleatória; 

ii) 1
4

0


j

ijp ; e 

iii) Identificação do modelo: βj é fixado em zero. 

 

Em comparação com os modelos logit, os modelos logit multinomiais associam cada categoria 

a uma probabilidade de resposta e representa a chance da i-ésima resposta numa determinada 

categoria em particular. 

 Especificamente neste trabalho estaremos observando diretamente a probabilidade de um 

trabalhador que ficou desempregado durante três meses em um determinado período e que não 

mudou o seu canal de busca quais as chances de probabilidade que o mesmo tem no período 

posterior em estar numa determinada categoria especifica. 

Segundo Woltermann, (2003) para estimar o impacto do desemprego sobre a escolha dos 

métodos de procura, a equação em log seria lida como as chances da probabilidade que o 

indivíduo i, com as características indicadas no vetor xi escolhe os estados ocupacionais j na procura 

de emprego. (a categoria de referência, neste caso categoria "outros"). O vetor xi contém as 

variáveis explicativas, aqui estado ocupacional, sexo, posição na família, nível de escolaridade, 

primeiro emprego, curso profissional, idade, dummies regionais e temporais. 

 Em particular buscamos mensurar o método de escolha versus as probabilidades de saída 

para os diferentes estados ocupacionais, que pode ser entendido como descrito anteriormente. Sendo 

que o novo estado ocupacional é a variável de resposta que poderá ser no período posterior um dos 

cinco estados ocupacionais: Formalmente Empregado, Informalmente Empregado, Auto Emprego, 

Procurando Emprego e Inativo.  

Podemos ainda a partir da equação 1 calcular os efeitos marginais da equação logit 

multinomial, basta derivarmos a referida equação, no caso da variável ser continua e para as 

variáveis que tenham características dicotômicas basta tomarmos a diferença das probabilidades em 

ter os valores assumidos zero e um. 

Como os resultados das estimações do modelo logit multinomial carecem de uma melhor 

interpretação ou não são de fácil entendimento basta diferenciarmos a equação anterior para 

obtermos os efeitos marginais. Podemos entender no nosso estudo que estamos observando o efeito 

marginal das variáveis explicativas sobre as diferentes probabilidades que um determinado 
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indivíduo escolhe um método de procura por emprego com a probabilidade de se escolher um 

determinado estado ocupacional. 

Podemos escrever o efeito marginal, como: 
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Conforme podemos verificar na seção 2.4 e no apêndice deste artigo que os resultados dos 

coeficientes dos efeitos marginais de maneira geral não serão os mesmos dos resultados das 

estimativas dos impactos dos diferentes canais de busca sobre as transições no mercado de trabalho, 

fato este também corroborado por Greene (2003) no seu trabalho. 

  

2.3.2 Base de Dados e Descrição das Variáveis   

 

A amostra utilizada é tomada a partir de um conjunto de todas as pesquisas mensais de 

emprego (PME) coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos 

de 2003 a 2013. O ano de 2003 foi escolhido devido ser o inicio da revisão feita pela PME em 

março de 2002 decorrentes das novas diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

que resultou na Nova PME. Segundo Ribas e Soares (2008): “Os principais objetivos da revisão 

foram: implementação de algumas mudanças conceituais no tema trabalho; ampliação da 

investigação para se ter melhor conhecimento da População Economicamente Ativa (PEA) e da 

População em Idade Ativa (PIA); e melhor operacionalização dos quesitos para captação das 

informações de forma a aprimorar a mensuração dos fenômenos. ” 

Assim a PME que é uma pesquisa domiciliar de periodicidade mensal, reflete um conjunto de 

dados com cerca de 100.000 observações mensais, abrange atualmente as regiões metropolitanas de 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Em suma, o tamanho 

total da amostra compreende cerca de 13.000.000 de observações. 

Para tal é importante compreender o esquema de rotação dos painéis na amostra na nova 

metodologia da PME. Como a PME é uma pesquisa mensal em painel na qual os indivíduos 

pertencentes aos domicílios selecionados são acompanhados durante um período de tempo e 

posteriormente saem da amostra, ou seja, os painéis são rotativos de acordo com uma determinada 

metodologia. Porém a seleção destes painéis se baseia no domicílio e não nas pessoas, precisamos 

entender então como funciona o esquema de rotação dos domicílios nas entrevistas. 
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 A princípio os domicílios selecionados compõem os painéis e estes grupos de domicílios são 

mutuamente exclusivos, e em cada domicilio se aplica um questionário para obtenção de 

informações sobre as pessoas residentes no domicilio obedecendo a um esquema predeterminado de 

rotação da amostra. 

O esquema de rotação da amostra obedece ao seguinte critério: num determinado domicilio os 

membros de uma determinada família são entrevistados em quatro meses consecutivos, saem da 

amostra durante oito meses e depois são entrevistados novamente durante quatro meses 

consecutivos e saem em definitivo da busca, ou seja, o mesmo domicilio e entrevistado oito vezes 

ao longo de dezesseis meses. 

Este esquema de rotação é conhecido como padrão 4-8-4, porém uma característica foi 

modificada em relação à PME antiga, ou seja, o processo de rotação foi ajustado aumentando-se o 

grupo rotacional de quatro para oito com alternância de dois grupos por mês ao invés de um como 

ocorria anteriormente.  

 

Quadro 1: Painel PME 

 

 

Podemos entender o funcionamento dos painéis rotacionais observando o quadro abaixo, mas 

também observando a explicação de Ribas e Soares (2008; p.12 e 13), que afirmam: “Na nova 

metodologia, o grupo E1 em negrito, por exemplo, é entrevistado de fevereiro a maio de 2003 

(quatro meses) e novamente de fevereiro a maio de 2004. A principal mudança é que a cada mês 
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dois grupos, cada um equivalente a 1/8 da amostra, saem. Isto fica claro de janeiro a fevereiro de 

2003, período quando os grupos C1 e D5 são trocados pelo E1 e C5. Ou seja, a sobreposição de 

75% da amostra de um mês para o outro foi mantida, mas com a rotação de dois grupos de 1/8 

cada e não de um único grupo de 1/4. Como resultado, a cada 12 meses, metade da amostra é 

sempre comum. Repare que os meses de junho em 2003 e em 2004 compartilham os grupos E2, E3, 

E4 e E5. Da mesma forma, os meses de junho em 2004 e em 2005 compartilham os grupos G1, F6, 

F7 e F8. Não há dúvida de que o esquema atual de rotação amplia a possibilidade de se investigar 

certos fenômenos sociais e econômicos que ocorrem entre um ano e outro. ” 

 

As estimações requerem informações de dados para dois meses consecutivos, já conhecido o 

esquema de rotação dos painéis precisamos então encontrar um método que nos permita identificar 

a mesma pessoa dentro de um domicilio em dois períodos distintos. 

Como o emparelhamento acarreta alguns problemas de identificação, pois a PME não atribui 

o mesmo número de identificação a cada membro do domicílio em todas as entrevistas, logo pode 

existir o problema de sobreposição de pessoas na amostra, uma solução encontrada para evitar tal 

problema foi à utilização de um algoritmo avançado de emparelhamento que identifica o mesmo 

indivíduo em toda a amostra. 

Para solucionar este problema fizemos uso da ferramenta conhecida como Data Zoom que 

oferece duas opções de identificação dos indivíduos baseadas nos algoritmos propostos por Ribas e 

Soares (2008)2.  

A amostra utilizada para se avaliar os impactos dos canais de busca em relação às taxas de 

transição de desemprego para os diversos estados do mercado de trabalho em análise é composta de 

37.966 informações. 

A redução da amostra decorre do fato de que selecionamos do painel amostral entre os anos 

de 2003 a 2013 apenas as pessoas que estavam desempregadas nas três primeiras entrevistas e 

buscamos identificar a sua posição atual ou o seu atual estado ocupacional através da estimação do 

modelo de canal de busca utilizado pelo mesmo individuo. 

Dentre as diversas variáveis utilizadas no modelo, que detalharemos um pouco mais adiante, 

faremos uma análise mais detalhada das principais variáveis do modelo, sejam elas: os estados 

ocupacionais e os canais de busca. 

Podemos então verificar na PME cinco categorias de estados ocupacionais, sejam eles: 

Empregados, Autônomos, Empregador, Procurando Emprego e Inativo.  

                                                             
2 "Agradecemos ao portal Data Zoom, do Departamento de Economia da PUC-Rio, pelos programas de acesso aos micros dados do IBGE". 
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Aqui neste modelo ou trabalho as variáveis de resposta é o novo estado ocupacional do 

individuo que foi dividida em cinco categorias, sejam elas: 

 

a) Formalmente Empregado: Nesta categoria foram incluídos os Empregados com 

carteira de trabalho assinada (exceto trabalhadores domésticos e trabalhadores não 

remunerados de membro da unidade domiciliar que era empregado) no setor privado mais os 

Empregados com carteira de trabalho assinada (exceto trabalhadores domésticos e 

trabalhadores não remunerados de membro da unidade domiciliar que era empregado) no 

setor público; e a categoria dos militares e funcionários públicos estatutários que é constituída 

pelos militares do Exército, Marinha ou Aeronáutica, inclusive as pessoas que estão prestando 

o serviço militar obrigatório, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, e pelos 

empregados sob o Regime Jurídico Único dos funcionários públicos (federais, estaduais e 

municipais ou de autarquias); 

b)  Informalmente Empregado: Nesta categoria foram incluídos os Empregados sem 

carteira de trabalho assinada (exceto trabalhadores domésticos e trabalhadores não 

remunerados de membro da unidade domiciliar que era empregado) no setor privado mais os 

Empregados sem carteira de trabalho assinada (exceto trabalhadores domésticos e 

trabalhadores não remunerados de membro da unidade domiciliar que era empregado) no 

setor público;  

c) Auto Emprego: Nesta categoria foram incluídos; Conta própria - pessoa que trabalha 

explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e 

contando, ou não, com ajuda de trabalhador não remunerado de membro da unidade 

domiciliar considerando que neste trabalho na semana de referência a pessoa não tem nenhum 

empregado mais a pessoa que emprega de 1 a 5 pessoas; Empregador - pessoa que trabalha 

explorando o seu próprio empreendimento, tendo pelo menos um empregado e contando, ou 

não, com ajuda de trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar;  

d) Procurando Emprego: Nesta categoria foi incluída a tomada de alguma providência 

efetiva para conseguir trabalho, ou seja, o contato estabelecido com empregadores; a 

prestação de concurso; a inscrição em concurso; a consulta à agência de emprego, sindicato 

ou órgão similar; a resposta a anúncio de emprego; a solicitação de trabalho a parente, amigo, 

colega ou por meio de anúncio; a tomada de medida para iniciar negócio, etc.; e 

e) Inativo: Nesta categoria foram incluídas as pessoas não economicamente ativas na 

semana de referência compreendem as pessoas não classificadas como ocupadas nem como 

desocupadas nessa semana. 
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Já entre as variáveis explicativas podemos destacar os canais de procura escolhido, 

idade, sexo, posição na família, raça, educação e algumas dummies temporais e regionais. 

Podemos destacar os canais de procura em seis categorias, sejam elas:  

 

a) Empregador: Nesta categoria foi incluída a última providência que a pessoa tomou 

para conseguir trabalho no período de 365 dias;  

b) Concurso: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que fizeram concurso mais as 

que se inscreveram em concurso; 

c) SINE: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que consultaram Agência ou 

Sindicato mais as pessoas que consultaram o SINE;  

d) Propaganda: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que colocaram ou 

responderam anuncio;  

e) Amigos e Familiares: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que consultaram 

amigo, parente ou colega; e  

f) Outros: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que tomaram alguma providencia 

para iniciar empreendimento por conta própria ou empregador juntamente com as pessoas que 

tomaram outra providencia.  

 

As demais variáveis utilizadas foram as seguintes: 

 

a) Primeiro Emprego: dummie de entrada no mercado de trabalho, nesta categoria foram 

incluídas as pessoas desocupadas na semana de referência com procura de trabalho no período 

de referência de 30 dias que nunca trabalharam; 

b) Curso Profissional: dummie de qualificação profissional, nesta categoria foram 

incluídas as pessoas que concluíram algum curso de qualificação profissional em algum dos 

três níveis: básico, técnico e tecnológico; 

c) Idade: Idade do indivíduo que é calculada em relação à data de referência. 

d) Idade ao Quadrado: termo quadrático da idade, sendo obtida da seguinte forma: 

IDADE2 = IDADE*IDADE. A relevância desta variável no trabalho é que na mesma 

consegue captar o efeito da concavidade invertida3 da idade em relação ao lado da oferta de 

trabalho, pode também ser condicionado ao sexo. 

                                                             
3 A curva de Kuznets relaciona 'Desigualdade de Renda' ao 'Crescimento do Produto' de uma Economia. O gráfico se assemelha a uma parábola com 

concavidade para baixo. A relação entre desigualdade e renda tem a forma de “U” invertido, e ficou popularizada como a hipótese de Kuznets. Para 

maior detalhes ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets, busca realizada em 02/01/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets


30 

 

e) Homem: dummie de sexo cujo valor é 1 se o indivíduo for homem e zero caso 

contrário. 

f) Chefe de Domicílio: dummie cujo valor é 1 se a pessoa que é a principal responsável 

pela unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim for considerada pelos demais membros 

e zero caso contrário. 

g) Branca: dummie de cor ou raça cujo valor é 1 se a pessoa se declara branca e assume 

valor zero caso contrário. 

h) Sem Instrução4: dummie que representa anos de estudo, considera-se nesta situação a 

pessoa que nunca frequentou escola ou creche, ou que frequentava ou frequentou creche, 

curso pré-escolar, classe de alfabetização ou curso de alfabetização de jovens e adultos; 

i) Fundamental 1 Incompleto: dummie que representa anos de estudo, a contagem dos 

anos de estudo teve início em 1 ano, a partir da primeira série concluída com aprovação de 

curso de ensino fundamental, de primeiro grau ou elementar até 3 anos de estudo; 

j) Fundamental 2 Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o 

indivíduo entre 4 a 7 anos de estudo. 

k) Médio Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o indivíduo 

entre 8 a 10 anos de estudo. 

l) Superior Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o 

indivíduo com 11 ou mais anos de estudo. 

m) Dummie Regional: identificam a região metropolitana de residência do indivíduo, no 

caso temos seis regiões metropolitanas em análise, sejam elas: Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre; e 

n) Dummie Temporal: identifica os indivíduos no ano em que a busca e realizada, no 

caso a busca está distribuída entre os anos de 2003 a 2013. 

 

Feita a descrição das variáveis do modelo, buscaremos analisar de que forma os métodos de 

procura influenciam no processo de busca e de que maneira se comporta esta relação.  

O modelo busca captar o antigo estado ocupacional estar desempregado e qual é o novo 

estado ocupacional do individuo decorrente do canal escolhido entre estes dois estados. 

 

 

 

                                                             
4 A classificação segundo os anos de estudo foi obtida em função da série e do nível ou grau que a pessoa estava frequentando ou havia frequentado, 

considerando a última série concluída com aprovação. A correspondência foi feita de forma que cada série concluída com aprovação correspondeu a 1 

ano de estudo. 
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2.3.3 Análise Descritiva dos Dados 

 

Como observado na figura 2 página (22), durante os três meses que o indivíduo ficou 

desempregado é possível que ele tenha declarado canais de busca diferenciados em cada mês. Desta 

forma, é preciso identificar a existência ou não de diversificação, e isto será feito através de 

estatísticas descritivas.  

Tomando como base os indivíduos que estavam desempregados nas três primeiras entrevistas 

e combinando com os canais de procura por emprego verificamos que da amostra de 37.966 

desempregados, 19.623 indivíduos fizeram pelo menos uma diversificação de canal que representa 

aproximadamente 52,00% da amostra e 18.343 indivíduos procuraram emprego mantendo o mesmo 

canal de procura que representa aproximadamente 48,00% da amostra conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 2: CANAL DE BUSCA 

CANAL 

PROCURANDO EMPREGO 

 

FREQUÊNCIA % 

SEM MUDANÇA 18.343 48,31 

COM MUDANÇA 19.623 51,69 

TOTAL 37.966 100,00 

          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Busca Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

 

Agora observando a distribuição dos desempregados sem mudança entre os canais temos a 

seguinte composição conforme a tabela abaixo: 

 

TABELA 3: TIPOS DE CANAL DE BUSCA 

CANAL 

DESEMPREGADO 

 

FREQUÊNCIA % 

EMPREGADOR 14.677 80,01 
CONCURSO 95 0,52 

SINE 773 4,21 

PROPAGANDA 539 2,94 

AMIGOS E FAMILIARES 2.131 11,62 

OUTROS 128 0,70 

TOTAL 18.343 100,00 

          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Busca Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

 

Na tabela acima que a amostra anual utilizada para analisar os canais de busca dos indivíduos 

que mantiveram o mesmo tipo de método de procura entre as transições nos diferentes estados 

mercado de trabalho é composta por 18.343 observações. Dentre os canais a predominância é do 

canal Empregador com 14.677 (80,01%), ou seja, a maioria procura diretamente potenciais 

empregadores. Em seguida na ordem de escolha temos a procura baseada em avisar Amigos e 
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Familiares com 2.131 (11,62%), o canal SINE (4,21%), Propaganda (2,94%), realização de 

Concurso (0,52%) e Outros (0,70%). 

A partir da tabela anterior foi construída a matriz de transição observando a nova situação 

ocupacional destacando as informações através dos canais de procura. 

 

TABELA 4: MATRIZ DE TRANSIÇÃO (%) 

CANAL 

FORMALMENTE 

EMPREGADAS 

 

INFORMALMENTE 

EMPREGADAS 

AUTO 

EMPREGO 

PROCURANDO 

EMPREGO 

INATIVO 

EMPREGADOR 4,44 5,31 2,55 67,16 20,54 

CONCURSO 3,80 3,26 1,36 55,71 35,87 

SINE 4,38 4,90 2,58 64,45 23,69 

PROPAGANDA 5,50 4,11 2,05 66,54 21,79 

AMIGOS E FAMILIARES 1,71 3,00 3,18 70,67 21,44 

OUTROS 4,95 3,10 5,88 60,99 25,08 

          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Busca Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

 

A partir dos resultados apresentados na matriz de transição podemos averiguar que o canal 

empregador é o mais eficaz sendo que 12,30% dos indivíduos que estavam desempregados no 

período anterior e fizeram uso deste canal conseguiram um emprego, seja no setor formal, informal 

ou auto emprego. O Sine também apresentou comportamento semelhante ao canal empregador. 

Outro resultado que merece destaque é o canal amigos e familiares que exige menor “esforço” 

de busca, a opção por este método mostra que o indivíduo que se encontra na condição de 

desempregado dificilmente conseguirá uma colocação no mercado formal, caso o mesmo queira 

acessar o mercado as maiores chances refere-se a opção de auto emprego. 

Para mensurar a eficácia relativa dos canais, serão estimados três modelos. O primeiro 

(Modelo 1) verifica se o indivíduo permanece com o mesmo modo de procura vis-à-vis diversificar 

o método, se melhora as chances no mercado de trabalho. Neste caso, a categoria base são 

indivíduos que diversificaram, e a categoria tratada é de trabalhadores que declararam apenas um 

canal de busca durante três meses, sem discriminar o canal específico. A discriminação do canal é 

realizada no Modelo 2, onde se verifica a efetividade dos canais, vis-à-vis a diversificação. No 

Modelo 3, utilizamos apenas os indivíduos que não diversificaram de forma, que é possível 

comparar diretamente a eficácia relativa dos métodos, dado que uma parte considerável dos 

desempregados não muda a forma de procura 
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2.4 Resultados Econométricos 

 

Os resultados das estimações logit multinomias5 para os Modelos 1, 2 e 3 estão apresentados 

respectivamente nas tabelas 5, 6 e 7. Como a categoria base da variável dependente é a situação 

ocupacional desempregado, todos os coeficientes representam transições para outro estado no 

mercado de trabalho, tomando como base o inativo.  

Analisando a tabela 5 podemos destacar que a pessoa que não diversifica (apenas um canal de 

busca) o seu modo de procura terá uma menor probabilidade de transição na saída do desemprego. 

Ainda observando o primeiro modelo outros atributos se mostraram significativos, dentre os 

quais podemos destacar: primeiro emprego, homem, chefe de domicílio, ensino médio, ensino 

superior e curso profissional. 

Para o indivíduo que nunca trabalhou e quer ingressar no mercado de trabalho pela primeira 

vez, para obter primeiro emprego no mercado formal é necessário que o mesmo diversifique o seu 

método de procura, caso o indivíduo não diversifique as suas escolhas a chance de ficar inativo será 

muito maior do que conseguir um emprego no setor formal ou informal. 

Já a pessoa ser homem ou chefe de família, a opção por não diversificar o seu esforço 

aumenta as chances de ingressar no mercado de trabalho seja no setor formal, informal ou auto 

emprego. A maior probabilidade de saída do desemprego centra-se no setor formal em relação às 

demais. 

Em relação à educação observamos que ter um curso superior ou médio aumenta a 

probabilidade do indivíduo conseguir um emprego no setor formal para quem faz uso de um canal 

exclusivo de procura. Observando os indivíduos que tem curso profissional, a não diversificação na 

busca apresenta uma maior probabilidade de encontrar um emprego formal. 

A comparação com o trabalho de Woltermann (2003) será melhor analisada na tabela 7, 

devido ao seu trabalho não incluir a possibilidade de diversificação nos métodos de escolha, no 

entanto, torna válido a comparação na avaliação de como os componentes individuais no processo 

de busca por emprego influenciam a probabilidade ocupacional no período posterior. 

Os resultados mostram evidências que a diversificação aumenta as chances de sair da 

condição de desemprego para o mercado formal, aqui evidencia-se que a altercação do método 

equivale a uma medida de esforço crescente na busca de emprego esforço. Decorrente dos 

resultados do modelo, conclui-se que diferentes métodos de pesquisa estão associados a maiores 

probabilidades de retorno na transição para o emprego. 

                                                             
5 Os números sem parênteses representam as estimativas do modelo logit descrito anteriormente, podemos entender estes resultados como o log da 

razão da probabilidade de se fazer uso de um determinado canal de procura contra a probabilidade de utilização de um canal médio de procura, no 

caso específico a probabilidade de estar ainda a procura. Os números entre colchetes são as elasticidades estimadas do modelo. 
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TABELA 5: MODELO 1º – CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES 

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 
Formalmente 
Empregado 

Informalmente 
Empregado 

Auto 
Emprego 

Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Apenas um Canal de Busca  -0.288*** -0.0755 -0.146 -0.163*** 
 (0.0784) (0.0729) (0.106) (0.0387) 
 [-0.00697] [-0.00121] [-0.00156] [-0.02223] 

Primeiro Emprego -0.824*** -0.332*** -0.152 0.212*** 
 (0.145) (0.110) (0.195) (0.0516) 
 [-0.01816] [-0.01164] [-0.00231] [0.03926] 

Idade 0.0770*** 0.0216 0.116*** -0.0280*** 
 (0.0259) (0.0223) (0.0281) (0.00990) 

 [0.00212] [0.00083] [0.00175] [-0.00502] 
Idade ao Quadrado -0.00133*** -0.000565* -0.00105*** 0.000540*** 

 (0.000378) (0.000322) (0.000365) (0.000135) 
 [-0.00004] [-0.00002] [-0.00002] [0.00009] 

Homem 0.506*** 0.556*** 0.764*** -0.281*** 
 (0.0773) (0.0713) (0.108) (0.0388) 
 [0.01452] [0.02206] [0.01242] [-0.04998] 

Chefe de Domicílio 0.281*** 0.229** 0.102 -0.104* 

 (0.0998) (0.0952) (0.124) (0.0534) 
 [0.00837] [0.00920] [0.00157] [-0.01862] 

Branca 0.0863 -0.0454 0.129 0.106** 
 (0.0865) (0.0785) (0.117) (0.0425) 
 [0.00177] [-0.00253] [0.00163] [0.01540] 

Fundamental 1 Incompleto 1.379* 0.698 -0.105 -0.0870 
 (0.754) (0.429) (0.363) (0.184) 
 [0.06863] [0.03063] [-0.00273] [-0.03033] 

Fundamental 2 Incompleto 1.110 0.539 -0.112 -0.0637 
 (0.722) (0.397) (0.311) (0.159) 
 [0.04238] [0.02145] [-0.00239] [-0.02096] 

Médio Incompleto 1.419** 0.472 -0.199 0.0149 
 (0.720) (0.397) (0.316) (0.159) 
 [0.05542] [0.01639] [-0.00388] [-0.01138] 

Superior Incompleto 1.513** 0.335 -0.532* -0.143 
 (0.718) (0.396) (0.314) (0.157) 

 [0.04237] [0.01167] [-0.00852] [-0.02993] 
Curso Profissional 0.147* 0.113 0.0388 -0.0813* 

 (0.0840) (0.0814) (0.125) (0.0441) 
 [0.00433] [0.00460] [0.00067] [-0.01362] 

Efeitos Regionais  SIM 
Efeitos Temporais SIM 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Busca Mensal de Emprego (PME). 

Estimativas feitas pelo autor, os números sem parênteses são as probabilidades das estimativas dos 

coeficientes em log, os números entre parênteses representam são o desvio padrão da estimação do modelo. 

Os números entre colchetes são as elasticidades estimadas do modelo. 

***Significativo ao nível de 1%, ** significativo ao nível de 5%, *significativo ao nível de 10%. 

 

A Tabela 6 desagrega as pessoas que não diversificam em seus respectivos canais de busca, 

tendo ainda como categoria base indivíduos que declararam mais de um canal de busca nos três 

meses de desemprego.  

Assim como no modelo anterior, os resultados mostram que a diversificação dos métodos de 

procura se mostram mais eficazes para os indivíduos que fazem uso de mais de um canal de busca e 

que o ingresso no mercado formal de trabalho decorre de uma decisão de um maior esforço 

individual para as pessoas que procuram emprego diretamente combinado com as agencias oficiais 

do governo. 
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TABELA 6: MODELO 2º – CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES 

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 
Formalmente 
Empregado 

Informalmente 
Empregado 

Auto 
Emprego 

Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador -0.257*** -0.0310 -0.150 -0.182*** 
 (0.0802) (0.0747) (0.111) (0.0405) 
 [-0.00583] [0.00045] [-0.00155] [-0.02534] 

Concurso -0.136 0.120 -14.43 0.512* 
 (0.743) (0.737) (1,424) (0.300) 
 [-0.00575] [0.00061] [-0.01513] [0.09236] 

SINE -0.670** -0.533** -0.538 -0.162 
 (0.314) (0.271) (0.422) (0.115) 

 [-0.01255] [-0.01332] [-0.00556] [-0.01723] 
Propaganda 0.124 0.329 0.0142 0.207 

 (0.288) (0.286) (0.466) (0.135) 
 [-0.01546] [-0.01198] [0.00048] [-0.02109] 

Amigos e Familiares -0.835*** -0.465** -0.0309 -0.185** 
 (0.266) (0.196) (0.205) (0.0808) 
 [0.00186] [0.01091] [-0.00062] [0.02934] 

Outros+ -0.138 -14.44 0.162 0.396* 

 (0.602) (777.8) (0.730) (0.232) 
 [-0.00461] [-0.03770] [0.00173] [0.07567] 

Primeiro Emprego -0.826*** -0.325*** -0.147 0.200*** 
 (0.145) (0.110) (0.195) (0.0517) 
 [-0.01799] [-0.01062] [-0.00216] [0.03717] 

Idade 0.0753*** 0.0193 0.116*** -0.0286*** 
 (0.0259) (0.0222) (0.0281) (0.00991) 
 [0.00207] [0.00071] [0.00170] [-0.00508] 

Idade ao Quadrado -0.00130*** -0.000529 -0.00106*** 0.000546*** 
 (0.000378) (0.000322) (0.000365) (0.000135) 
 [-0.00004] [-0.00002] [-0.00002] [0.00009] 

Homem 0.496*** 0.544*** 0.768*** -0.281*** 
 (0.0775) (0.0715) (0.109) (0.0389) 
 [0.01414] [0.02016] [0.01208] [-0.04947] 

Chefe de Domicílio 0.283*** 0.230** 0.104 -0.104* 
 (0.0998) (0.0953) (0.124) (0.0534) 

 [0.00834] [0.00865] [0.00156] [-0.01852] 
Branca 0.0791 -0.0520 0.126 0.0999** 

 (0.0865) (0.0786) (0.117) (0.0425) 
 [0.00160] [-0.00253] [0.00156] [0.01462] 

Fundamental 1 Incompleto 1.368* 0.689 -0.0960 -0.0906 
 (0.755) (0.429) (0.363) (0.184) 
 [0.06730] [0.02827] [-0.00246] [-0.03015] 

Fundamental 2 Incompleto 1.065 0.503 -0.0978 -0.0723 
 (0.723) (0.398) (0.312) (0.159) 

 [0.03983] [0.01859] [-0.00202] [-0.02117] 
Médio Incompleto 1.349* 0.413 -0.177 0.00303 

 (0.721) (0.399) (0.318) (0.160) 
 [0.05132] [0.01319] [-0.00333] [-0.01169] 

Superior Incompleto 1.432** 0.270 -0.504 -0.163 
 (0.719) (0.397) (0.317) (0.159) 
 [0.03967] [0.00892] [-0.00764] [-0.03203] 

Curso Profissional 0.146* 0.112 0.0392 -0.0823* 

 (0.0840) (0.0815) (0.125) (0.0441) 
 [0.00427] [0.00427] [0.00066] [-0.01371] 

Efeitos Regionais  SIM 
Efeitos Temporais SIM 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Busca Mensal de Emprego (PME). 

Estimativas feitas pelo autor, os números sem parênteses são as probabilidades das estimativas dos 

coeficientes em log, os números entre parênteses representam são o desvio padrão da estimação do modelo. 

Os números entre colchetes são as elasticidades estimadas do modelo. 

***Significativo ao nível de 1%, ** significativo ao nível de 5%, *significativo ao nível de 10%.+ Ver seção 

1.3.2 Base de Dados e Descrição das Variáveis, que define a categoria outros. 

 

 



36 

 

Outro resultado positivo apresentado para quem diversifica sua busca consiste no método de 

procura que exige um menor esforço individual, ou seja, consultar amigos e familiares. Porém está 

estratégia precisa ocorrer simultaneamente associada a diversificação de mais um outro canal de 

procura.  

Os demais canais de busca apresentaram coeficientes não significativos para a análise apesar 

dos sinais negativos, indicando a opção pela diversificação ser mais importante. O comportamento e 

análise das demais variáveis explicativas como, primeiro emprego, homem, chefe de domicilio, 

nível educacional e curso profissional seguem o mesmo padrão esperado da análise feita 

anteriormente visto que a única modificação em relação ao modelo anterior foi na desagregação dos 

canais de busca. 

Analisando a tabela 7, temos agora o modelo que busca medir os impactos dos canais de 

busca, assim como no modelo anterior. Porém estaremos observando apenas as pessoas que fizeram 

uso de apenas um canal de busca comparado em relação ao método informal de procura amigos e 

familiares. 

Além disso, como estamos levando em consideração neste modelo apenas os indivíduos que 

não mudaram o seu canal de busca no período analisado, este fato leva a redução da amostra de 

20.670 observações para 13.455 observações. Assim vamos avaliar o impacto de cada canal 

tomando como referência amigos e familiares sobre as transições do mercado de trabalho bem como 

de outras variáveis explicativas do modelo. 

Avaliando as categorias canais de busca, verificamos que empregador, e propaganda se 

mostram mais eficazes que os demais canais, fato este também verificado nos trabalhos de Osberg 

(1993), Gregg e Wadsworth (1996) e Woltermann (2003).  

Sabemos que dentre os canais de busca o mais utilizado pela maioria dos trabalhadores é 

empregador e dentre as transições podemos verificar que o indivíduo que busca este canal tem uma 

probabilidade maior de encontrar um emprego formal em relação a ficar desempregado. Uma 

possível explicação desta transição é que a maior concentração de trabalhadores que fazem uso 

deste canal aumenta as chances de se conseguir um emprego em relação aos outros canais de busca.  

Outra justificativa é que como o canal amigos e familiares está sendo a base, muito 

possivelmente os trabalhadores que fazem uso deste canal podem estar associando fortemente o 

empregador não como definido anteriormente e sim como um “amigo” o que poderia também 

explicar o efeito positivo dentro desta categoria. 

Em relação aos indivíduos que fazem a opção por concurso, se apresentou significativa para a 

inatividade, fato este que pode ser compreendido em decorrência de que as pessoas que fazem uso 

deste canal preferem ficar nessa condição enquanto esperam o resultado do concurso, para 
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posteriormente tomarem uma nova decisão de busca. 

 

TABELA 7: MODELO 3º – CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES  

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 
Formalmente 
Empregado 

Informalmente 
Empregado 

Auto 
Emprego 

Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador 0.657** 0.379* -0.155 -0.0112 
 (0.268) (0.199) (0.210) (0.0829) 
 [0.01330] [0.00981] [-0.00237] [-0.00541] 

Concurso 0.739 0.631 -14.79 0.699** 

 (0.786) (0.762) (1,619) (0.309) 
 [0.01802] [0.01661] [-0.01376] [0.11259] 

SINE 0.206 -0.131 -0.563 0.0123 
 (0.404) (0.328) (0.458) (0.137) 
 [0.00570] [-0.00369] [-0.00568] [0.00241] 

Propaganda 1.001*** 0.841** 0.0335 0.386** 
 (0.382) (0.338) (0.496) (0.153) 
 [0.03262] [0.02960] [-0.00142] [0.04536] 

Outros+ 0.748 -14.23 0.192 0.575** 
 (0.654) (887.1) (0.751) (0.243) 
 [0.02154] [-0.03379] [0.00095] [0.09781] 

Primeiro Emprego -0.920*** -0.234* -0.0971 0.162** 
 (0.194) (0.139) (0.253) (0.0662) 
 [-0.01784] [-0.00671] [-0.00126] [0.02849] 

Idade 0.0620* 0.0107 0.148*** -0.0326*** 
 (0.0326) (0.0279) (0.0375) (0.0123) 

 [0.00159] [0.00038] [0.00193] [-0.00528] 
Idade ao Quadrado -0.00109** -0.000424 -0.00153*** 0.000585*** 

 (0.000472) (0.000402) (0.000491) (0.000167) 
 [-0.00003] [-0.00001] [-0.00002] [0.00009] 

Homem 0.430*** 0.537*** 0.686*** -0.253*** 
 (0.101) (0.0910) (0.139) (0.0494) 
 [0.01123] [0.01727] [0.00953] [-0.04174] 

Chefe de Domicílio 0.237* 0.234* 0.183 -0.0616 

 (0.131) (0.122) (0.158) (0.0674) 
 [0.00616] [0.00739] [0.00241] [-0.01137] 

Branca 0.108 -0.122 0.165 0.0607 
 (0.113) (0.100) (0.149) (0.0543) 
 [0.00243] [-0.00399] [0.00201] [0.00844] 

Fundamental 1 Incompleto 0.762 0.692 -0.141 0.0297 
 (0.789) (0.510) (0.525) (0.230) 
 [0.02478] [0.02621] [-0.00235] [-0.00497] 

Fundamental 2 Incompleto 0.470 -0.0104 0.412 0.0178 

 (0,0719) (-0,0144) (0,0160) (-0,0252) 
 [0.01447] [0.01090] [0.00224] [-0.01174] 

Médio Incompleto 0.782 0.153 0.0886 0.00803 
 (0.731) (0.477) (0.455) (0.204) 
 [0.02324] [0.00379] [0.00075] [-0.00400] 

Superior Incompleto 0.902 0.0190 -0.274 -0.0927 
 (0.728) (0.475) (0.455) (0.203) 
 [0.02235] [0.00047] [-0.00361] [-0.01653] 

Curso Profissional 0.111 0.226** -0.0568 -0.0678 
 (0.109) (0.102) (0.162) (0.0555) 
 [0.00290] [0.00730] [-0.00070] [-0.01110] 

Efeitos Regionais  SIM 
Efeitos Temporais SIM 

Observações 13.455 13.455 13.455 13.455 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Busca Mensal de Emprego (PME). 

Estimativas feitas pelo autor, os números sem parênteses são as probabilidades das estimativas dos 

coeficientes em log, os números entre parênteses representam são o desvio padrão da estimação do modelo. 

Os números entre colchetes são as elasticidades estimadas do modelo. 

***Significativo ao nível de 1%, ** significativo ao nível de 5%, *significativo ao nível de 10%.+ Ver seção 

1.3.2 Base de Dados e Descrição das Variáveis, que define a categoria outros. 
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A próxima categoria SINE tem uma fundamental importância que é a de reduzir o tempo de 

desemprego do trabalhador, nela estamos incluindo as pessoas que sondaram Agência ou Sindicato 

mais as pessoas que consultaram o Sine/IDT.  

O individuo que faz uso das agências oficiais de emprego ou sindicatos não apresentou 

resultado significativo para nenhuma das situações ocupacionais, porém o resultado do segundo 

modelo apresentado na tabela 6 justifica-se a medida em que aponta a importância do SINE para os 

indivíduos que diversificam seu método de procura, aumentando assim as suas chances de se 

conseguir um emprego tanto no setor formal como informal da economia. A baixa eficiência das 

agências oficiais de emprego, podem ser referendadas pelos trabalhos de Holzer (1988), Blau e 

Robins (1990), Osberg (1993), Gregg e Wadsworth (1996) e Addison e Portugual (2001). 

Avaliando o indivíduo que busca a sua primeira colocação profissional observamos que segue 

o mesmo padrão encontrado no segundo modelo, ou seja, caso o indivíduo queira ingressar no 

mercado formal de trabalho ele deverá diversificar os seus métodos formais de procura aumentando 

assim o seu esforço de busca, caso contrário ele não adote esta estratégia as suas chances de ficar 

desempregado ou inativo aumentarão significativamente. 

 Observando os três modelos, em relação aos efeitos temporais podemos então fazer algumas 

inferências, primeiro constatamos que quase todos os coeficientes se mostraram significativos, ou 

seja, existe uma tendência das pessoas encontrarem um emprego no mercado formal caso utilizem 

mais de um canal de busca. Já para os efeitos regionais não podemos tirar uma conclusão mais 

precisa, pois o sinal dos coeficientes apesar de significativos, alternam entre a estratégia de se 

manter ou diversificar os métodos de busca. 

 

2.5 Considerações Finais  

 

A partir dos resultados obtidos nos três modelos quatro fatos podem ser observados. 

Primeiramente observando as evidencias empíricas nos três modelos os resultados mostram que os 

canais mais utilizados são aplicações diretas a empregadores e consultar amigos e familiares. Porém 

apenas o canal consultar empregador diretamente se mostrou eficaz na transição para o mercado 

formal, no entanto tal eficácia deve vir acompanhada da diversificação dos métodos de procura.  

Segundo, olhando especificamente para os métodos escolhidos pelos diferentes indivíduos, os 

mesmos podem variar decorrente das características pessoais tais como idade, condição no 

domicilio, raça, nível educacional e também sofrer influencias através do efeito regional. Os 

resultados nos modelos mostram que diversificar é importante, porém existem alguns métodos de 

procura que combinados com outros são mais eficazes e levam a diferentes situações ocupacionais 
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na transição. Entre os diversos canais a abordagem direta a empregadores combinada com outros 

métodos aumentam as chances de se encontrar um emprego formal na trajetória entre os períodos 

analisados.  

Terceiro, vale ressaltar que uma maior probabilidade de transição implica em uma taxa de 

desemprego menor no período posterior, ou seja, a nova situação ocupacional está relacionada com 

a capacidade de busca individual ou do esforço empregado na busca aqui medida pela capacidade 

de diversificação dos métodos de procura. 

Quarto, observando os indivíduos que não diversificam em seus respectivos canais de busca, 

comparado com que declararam mais de um canal de busca, constatamos a ineficiência do serviço 

público de emprego aqui retratado pelo SINE, ou seja, a utilização deste método reflete uma maior 

probabilidade na transição de continuar desempregado.  

Outro aspecto importante é que ao contrário do SINE existem maiores possibilidades de 

obtenção de empregos com melhores remunerações e de qualidade melhor. Este resultado nos 

remete que a condição adquirida pela pessoa de ter um determinado curso profissional aponta a 

necessidade ou intenção de obter um trabalho depois da conclusão do mesmo, o problema às vezes 

ocorre do lado da demanda por trabalho, ou seja, existe por parte dos empregadores um mecanismo 

de incerteza sobre a qualidade de formação destes cursos que pode ser evidenciada talvez pela falta 

de informações. 

Observamos que os indivíduos que tem educação superior estão mais propensos a conseguir 

um emprego no mercado formal e dificilmente ficarão na condição de inativo, já os indivíduos que 

não tem educação superior estarão mais propensos a estarem em uma das quatro outras categorias 

ocupacionais, ou seja, estarão no mercado informal, auto empregado, desempregado ou inativo. 

Uma consequência imediata deste resultado é que os trabalhadores que tem um nível educacional 

abaixo do superior estarão no setor informal da economia ou trabalhando por conta própria em 

empregos com menores remunerações e de baixa qualificação.  

Por fim, os resultados mostram que a maioria das pessoas que procuram por emprego no 

Brasil faz uso principalmente do método formal que é procurar um empregador e que exige um 

maior esforço de busca, porém o sucesso desta procura está condicionado ao fato de que o indivíduo 

utilize conjuntamente outro método de procura por emprego.  
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APÊNDICE 

 

MODELO 1º - CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES  

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Apenas um Canal de Busca -0.288*** -0.0755 -0.146 -0.163*** 
 (0.0784) (0.0729) (0.106) (0.0387) 

Primeiro Emprego -0.824*** -0.332*** -0.152 0.212*** 
 (0.145) (0.110) (0.195) (0.0516) 

Idade 0.0770*** 0.0216 0.116*** -0.0280*** 
 (0.0259) (0.0223) (0.0281) (0.00990) 

Idade ao Quadrado -0.00133*** -0.000565* -0.00105*** 0.000540*** 
 (0.000378) (0.000322) (0.000365) (0.000135) 

Homem 0.506*** 0.556*** 0.764*** -0.281*** 
 (0.0773) (0.0713) (0.108) (0.0388) 

Chefe de Domicílio 0.281*** 0.229** 0.102 -0.104* 
 (0.0998) (0.0952) (0.124) (0.0534) 

Branca 0.0863 -0.0454 0.129 0.106** 
 (0.0865) (0.0785) (0.117) (0.0425) 

Fundamental 1 Incompleto 1.379* 0.698 -0.105 -0.0870 
 (0.754) (0.429) (0.363) (0.184) 

Fundamental 2 Incompleto 1.110 0.539 -0.112 -0.0637 
 (0.722) (0.397) (0.311) (0.159) 

Médio Incompleto 1.419** 0.472 -0.199 0.0149 
 (0.720) (0.397) (0.316) (0.159) 

Superior Incompleto 1.513** 0.335 -0.532* -0.143 
 (0.718) (0.396) (0.314) (0.157) 

Curso Profissional 0.147* 0.113 0.0388 -0.0813* 
 (0.0840) (0.0814) (0.125) (0.0441) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.536*** 0.392*** 0.910*** 0.793*** 
 (0.160) (0.136) (0.187) (0.0729) 

Salvador -0.520*** -0.913*** -0.216 -0.263*** 

 (0.131) (0.119) (0.164) (0.0560) 
Belo Horizonte 1.096*** 0.761*** 0.967*** 0.550*** 

 (0.119) (0.108) (0.169) (0.0677) 
Rio de Janeiro -0.508*** -0.674*** -0.283* -0.505*** 

 (0.120) (0.106) (0.154) (0.0547) 
Porto Alegre 1.034*** 0.504*** 0.366* 0.282*** 

 (0.122) (0.121) (0.202) (0.0730) 

DUMMIE 

TEMPORAL 

2003 -1.045*** 0.429* 0.162 -0.341*** 

 (0.208) (0.232) (0.300) (0.105) 
2004 -0.828*** 0.339 0.147 -0.200* 

 (0.206) (0.235) (0.305) (0.105) 
2005 -0.688*** 0.132 -0.238 -0.314*** 

 (0.201) (0.240) (0.317) (0.106) 
2006 -0.869*** 0.312 -0.0585 -0.329*** 

 (0.206) (0.235) (0.311) (0.106) 
2007 -0.632*** -0.00483 -0.00855 -0.332*** 

 (0.200) (0.244) (0.312) (0.107) 
2008 -0.196 0.464* -0.0782 -0.0203 

 (0.201) (0.245) (0.337) (0.110) 
2009 -0.208 0.319 0.0792 -0.197* 

 (0.197) (0.244) (0.321) (0.111) 
2010 -0.0417 0.315 -0.322 -0.127 

 (0.202) (0.254) (0.359) (0.114) 
2011 -0.0279 0.281 0.0488 0.0145 

 (0.209) (0.263) (0.349) (0.117) 
 2012 0.0636 0.454* -0.294 0.102 
  (0.215) (0.266) (0.401) (0.122) 
 Constante -5.069*** -3.672*** -6.187*** -0.544** 
  (0.846) (0.574) (0.661) (0.248) 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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MODELO 2º - CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES  

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador -0.257*** -0.0310 -0.150 -0.182*** 

 (0.0802) (0.0747) (0.111) (0.0405) 

Concurso -0.136 0.120 -14.43 0.512* 

 (0.743) (0.737) (1,424) (0.300) 

SINE -0.670** -0.533** -0.538 -0.162 

 (0.314) (0.271) (0.422) (0.115) 

Propaganda 0.124 0.329 0.0142 0.207 

 (0.288) (0.286) (0.466) (0.135) 

Amigos e Familiares -0.835*** -0.465** -0.0309 -0.185** 

 (0.266) (0.196) (0.205) (0.0808) 

Outros -0.138 -14.44 0.162 0.396* 

 (0.602) (777.8) (0.730) (0.232) 

Primeiro Emprego -0.826*** -0.325*** -0.147 0.200*** 

 (0.145) (0.110) (0.195) (0.0517) 

Idade 0.0753*** 0.0193 0.116*** -0.0286*** 

 (0.0259) (0.0222) (0.0281) (0.00991) 

Idade ao Quadrado -0.00130*** -0.000529 -0.00106*** 0.000546*** 

 (0.000378) (0.000322) (0.000365) (0.000135) 

Homem 0.496*** 0.544*** 0.768*** -0.281*** 

 (0.0775) (0.0715) (0.109) (0.0389) 

Chefe de Domicílio 0.283*** 0.230** 0.104 -0.104* 

 (0.0998) (0.0953) (0.124) (0.0534) 

Branca 0.0791 -0.0520 0.126 0.0999** 

 (0.0865) (0.0786) (0.117) (0.0425) 

Fundamental 1 Incompleto 1.368* 0.689 -0.0960 -0.0906 

 (0.755) (0.429) (0.363) (0.184) 

Fundamental 2 Incompleto 1.065 0.503 -0.0978 -0.0723 

 (0.723) (0.398) (0.312) (0.159) 

Médio Incompleto 1.349* 0.413 -0.177 0.00303 

 (0.721) (0.399) (0.318) (0.160) 

Superior Incompleto 1.432** 0.270 -0.504 -0.163 

 (0.719) (0.397) (0.317) (0.159) 

Curso Profissional 0.146* 0.112 0.0392 -0.0823* 

  (0.0840) (0.0815) (0.125) (0.0441) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.544*** 0.403*** 0.905*** 0.791*** 

 (0.160) (0.136) (0.188) (0.0730) 

Salvador -0.515*** -0.903*** -0.240 -0.279*** 

 (0.132) (0.120) (0.166) (0.0567) 

Belo Horizonte 1.085*** 0.743*** 0.961*** 0.550*** 

 (0.119) (0.108) (0.169) (0.0678) 

Rio de Janeiro -0.477*** -0.638*** -0.298* -0.519*** 

 (0.121) (0.107) (0.157) (0.0555) 

Porto Alegre 1.028*** 0.496*** 0.371* 0.282*** 

 (0.122) (0.121) (0.202) (0.0731) 

DUMMIE 
TEMPORAL 

2003 -1.015*** 0.451* 0.169 -0.325*** 

 (0.209) (0.232) (0.301) (0.105) 

2004 -0.797*** 0.361 0.156 -0.181* 

 (0.206) (0.236) (0.306) (0.105) 

2005 -0.660*** 0.151 -0.230 -0.302*** 

 (0.201) (0.240) (0.317) (0.106) 

2006 -0.848*** 0.327 -0.0542 -0.318*** 

 (0.206) (0.236) (0.311) (0.106) 

2007 -0.606*** 0.0128 -0.00419 -0.320*** 

 (0.200) (0.244) (0.312) (0.107) 

2008 -0.181 0.480** -0.0763 -0.0200 

 (0.201) (0.245) (0.337) (0.110) 

2009 -0.195 0.321 0.0794 -0.189* 

 (0.197) (0.244) (0.321) (0.111) 

2010 -0.0301 0.315 -0.319 -0.117 

 (0.202) (0.254) (0.359) (0.114) 

 2011 -0.0141 0.283 0.0545 0.0199 

  (0.209) (0.263) (0.350) (0.117) 

 2012 0.0744 0.453* -0.291 0.111 

  (0.216) (0.266) (0.401) (0.122) 

 Constante -4.987*** -3.593*** -6.213*** -0.516** 

  (0.847) (0.574) (0.662) (0.248) 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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MODELO 3º - CANAIS DE BUSCA E AS TRANSIÇÕES  

NO MERCADO DE TRABALHO 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador 0.657** 0.379* -0.155 -0.0112 
 (0.268) (0.199) (0.210) (0.0829) 

Concurso 0.739 0.631 -14.79 0.699** 
 (0.786) (0.762) (1,619) (0.309) 

SINE 0.206 -0.131 -0.563 0.0123 
 (0.404) (0.328) (0.458) (0.137) 

Propaganda 1.001*** 0.841** 0.0335 0.386** 

 (0.382) (0.338) (0.496) (0.153) 
Outros 0.748 -14.23 0.192 0.575** 

 (0.654) (887.1) (0.751) (0.243) 
Primeiro Emprego -0.920*** -0.234* -0.0971 0.162** 

 (0.194) (0.139) (0.253) (0.0662) 
Idade 0.0620* 0.0107 0.148*** -0.0326*** 

 (0.0326) (0.0279) (0.0375) (0.0123) 
Idade ao Quadrado -0.00109** -0.000424 -0.00153*** 0.000585*** 

 (0.000472) (0.000402) (0.000491) (0.000167) 
Homem 0.430*** 0.537*** 0.686*** -0.253*** 

 (0.101) (0.0910) (0.139) (0.0494) 
Chefe de Domicílio 0.237* 0.234* 0.183 -0.0616 

 (0.131) (0.122) (0.158) (0.0674) 
Branca 0.108 -0.122 0.165 0.0607 

 (0.113) (0.100) (0.149) (0.0543) 
Fundamental 1 Incompleto 0.762 0.692 -0.141 0.0297 

 (0.789) (0.510) (0.525) (0.230) 
Fundamental 2 Incompleto 0.513 0.344 0.186 -0.0490 

 (0.734) (0.475) (0.446) (0.203) 
Médio Incompleto 0.782 0.153 0.0886 0.00803 

 (0.731) (0.477) (0.455) (0.204) 
Superior Incompleto 0.902 0.0190 -0.274 -0.0927 

 (0.728) (0.475) (0.455) (0.203) 
Curso Profissional 0.111 0.226** -0.0568 -0.0678 
  (0.109) (0.102) (0.162) (0.0555) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.661*** 0.515*** 1.283*** 0.850*** 
 (0.251) (0.194) (0.263) (0.110) 

Salvador -0.445*** -1.099*** -0.355 -0.307*** 
 (0.168) (0.149) (0.222) (0.0708) 

Belo Horizonte 1.098*** 0.698*** 1.139*** 0.567*** 
 (0.158) (0.135) (0.218) (0.0876) 

Rio de Janeiro -0.329** -0.990*** -0.122 -0.584*** 
 (0.150) (0.141) (0.194) (0.0697) 

Porto Alegre 0.958*** 0.381** 0.332 0.153 
 (0.160) (0.153) (0.265) (0.0951) 

DUMMIE 
TEMPORAL 

2003 -0.896*** 0.549* 0.0457 -0.387*** 
 (0.279) (0.291) (0.366) (0.133) 

2004 -0.760*** 0.442 -0.0963 -0.192 
 (0.276) (0.295) (0.376) (0.132) 

2005 -0.389 0.0957 -0.202 -0.277** 
 (0.259) (0.304) (0.382) (0.132) 

2006 -0.716*** 0.332 -0.00655 -0.309** 
 (0.269) (0.294) (0.370) (0.132) 

2007 -0.512* 0.0917 -0.423 -0.341** 
 (0.261) (0.303) (0.392) (0.133) 

2008 -0.153 0.574* -0.328 -0.0139 
 (0.263) (0.302) (0.418) (0.136) 

2009 -0.0709 0.200 -0.0431 -0.327** 
 (0.252) (0.306) (0.386) (0.138) 

2010 -0.180 0.320 -0.378 -0.122 
 (0.270) (0.315) (0.430) (0.140) 

 2011 0.286 0.396 0.266 -0.0493 
  (0.258) (0.319) (0.398) (0.143) 
 2012 0.162 0.632* -0.351 0.239 
  (0.279) (0.323) (0.484) (0.148) 
 Constante -5.244*** -3.593*** -6.856*** -0.612* 
  (0.936) (0.707) (0.876) (0.312) 

Observações 13.455 13.455 13.455 13.455 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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MODELO 1º – EFEITOS MARGINAIS 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Apenas um Canal de Busca -0.00697 -0.00121 -0.00156 -0.02223 
 (0.00224) (0.00265) (0.00162) (0.00584) 

Primeiro Emprego -0.01816 -0.01164 -0.00231 0.03926 

 (0.00241) (0.00325) (0.00261) (0.00835) 
Idade 0.00212 0.00083 0.00175 -0.00502 

 (0.00068) (0.0008) (0.00041) (0.00146) 
Idade ao Quadrado -0.00004 -0.00002 -0.00002 0.00009 

 (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00002) 
Homem 0.01452 0.02206 0.01242 -0.04998 

 (0.00222) (0.00278) (0.00182) (0.00549) 
Chefe de Domicílio 0.00837 0.00920 0.00157 -0.01862 

 (0.00309) (0.00388) (0.00194) (0.00748) 

Branca 0.00177 -0.00253 0.00163 0.01540 
 (0.00232) (0.00279) (0.00177) (0.00633) 

Fundamental 1 Incompleto 0.06863 0.03063 -0.00273 -0.03033 
 (0.06275) (0.02672) (0.00452) (0.0256) 

Fundamental 2 Incompleto 0.04238 0.02145 -0.00239 -0.02096 
 (0.03874) (0.01956) (0.00413) (0.02284) 

Médio Incompleto 0.05542 0.01639 -0.00388 -0.01138 
 (0.04084) (0.01756) (0.00408) (0.02367) 

Superior Incompleto 0.04237 0.01167 -0.00852 -0.02993 
 (0.02176) (0.01405) (0.00493) (0.02346) 

Curso Profissional 0.00433 0.00460 0.00067 -0.01362 
 (0.00238) (0.00308) (0.00188) (0.00632) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.00928 0.00616 0.01374 0.12960 
 (0.00539) (0.0055) (0.00489) (0.01467) 

Salvador -0.01064 -0.02594 -0.00182 -0.02999 
 (0.00284) (0.00298) (0.00228) (0.00771) 

Belo Horizonte 0.03565 0.02584 0.01569 0.06938 
 (0.0063) (0.0059) (0.00458) (0.01194) 

Rio de Janeiro -0.00960 -0.01824 -0.00230 -0.06334 
 (0.00265) (0.00295) (0.00211) (0.00691) 

Porto Alegre 0.03779 0.01678 0.00399 0.03014 
 (0.00679) (0.00587) (0.00364) (0.01173) 

DUMMIE 

TEMPORAL 

2003 -0.01965 0.02194 0.00353 -0.04702 
 (0.00291) (0.01177) (0.00519) (0.01305) 

2004 -0.01659 0.01629 0.00293 -0.02832 
 (0.00317) (0.01112) (0.00515) (0.01397) 

2005 -0.01372 0.00803 -0.00244 -0.04138 
 (0.00345) (0.00997) (0.00412) (0.01339) 

2006 -0.01677 0.01622 0.00002 -0.04440 
 (0.00313) (0.01114) (0.00459) (0.01326) 

2007 -0.01257 0.00250 0.00094 -0.04338 
 (0.00353) (0.00924) (0.00483) (0.01342) 

2008 -0.00523 0.02082 -0.00130 -0.00575 
 (0.00449) (0.01269) (0.00462) (0.0159) 

2009 -0.00469 0.01497 0.00162 -0.02950 
 (0.00449) (0.01156) (0.00516) (0.01454) 

2010 -0.00076 0.01435 -0.00409 -0.01963 
 (0.0052) (0.01201) (0.00411) (0.0155) 

2011 -0.00114 0.01134 0.00052 -0.00002 
 (0.00531) (0.01186) (0.00532) (0.01715) 

2012 0.00071 0.01908 -0.00432 0.01207 

 (0.00581) (0.01375) (0.00441) (0.01875) 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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MODELO 2º – EFEITOS MARGINAIS 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador -0.00583 0.00045 -0.00155 -0.02534 
 (0.00232) (0.00299) (0.00634) (0.00728) 

Concurso -0.00575 0.00061 -0.01513 0.09236 

 (0.01541) (0.02522) (0.00229) (0.06022) 
SINE -0.01255 -0.01332 -0.00556 -0.01723 

 (0.00548) (0.04949) (0.02244) (0.01996) 
Propaganda 0.00186 0.01091 -0.00062 0.02934 

 (0.00817) (0.04116) (0.00685) (0.02582) 
Amigos e Familiares -0.01546 -0.01198 0.00048 -0.02109 

 (0.00473) (0.04431) (0.0036) (0.01537) 
Outros -0.00461 -0.03770 0.00173 0.07567 

 (0.01318) (0.00266) (0.01346) (0.0444) 
Primeiro Emprego -0.01799 -0.01062 -0.00216 0.03717 

 (0.00418) (0.03902) (0.00893) (0.00903) 
Idade 0.00207 0.00071 0.00170 -0.00508 

 (0.00083) (0.00269) (0.00673) (0.00176) 
Idade ao Quadrado -0.00004 -0.00002 -0.00002 0.00009 

 (0.00001) (0.00007) (0.00006) (0.00002) 
Homem 0.01414 0.02016 0.01208 -0.04947 

 (0.00543) (0.07307) (0.04764) (0.01044) 
Chefe de Domicílio 0.00834 0.00865 0.00156 -0.01852 

 (0.00386) (0.03152) (0.00648) (0.00819) 
Branca 0.00160 -0.00253 0.00156 0.01462 

 (0.00231) (0.00958) (0.00637) (0.00667) 
Fundamental 1 Incompleto 0.06730 0.02827 -0.00246 -0.03015 

 (0.06488) (0.10295) (0.01074) (0.02886) 
Fundamental 2 Incompleto 0.03983 0.01859 -0.00202 -0.02117 

 (0.03866) (0.06908) (0.00898) (0.02481) 
Médio Incompleto 0.05132 0.01319 -0.00333 -0.01169 

 (0.04042) (0.05026) (0.01379) (0.02505) 
Superior Incompleto 0.03967 0.00892 -0.00764 -0.03203 

 (0.02227) (0.03506) (0.03051) (0.02498) 
Curso Profissional 0.00427 0.00427 0.00066 -0.01371 

 (0.00261) (0.01579) (0.00321) (0.00643) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.00950 0.00624 0.01313 0.12974 
 (0.0063) (0.0233) (0.05149) (0.03743) 

Salvador -0.01039 -0.02389 -0.00207 -0.03264 
 (0.00465) (0.08774) (0.00862) (0.02199) 

Belo Horizonte 0.03491 0.02336 0.01509 0.07081 
 (0.01308) (0.08348) (0.05912) (0.03908) 

Rio de Janeiro -0.00881 -0.01601 -0.00243 -0.06571 
 (0.00386) (0.05877) (0.00991) (0.02066) 

Porto Alegre 0.03717 0.01537 0.00398 0.03071 
 (0.01145) (0.05541) (0.01613) (0.02116) 

DUMMIE 
TEMPORAL 

2003 -0.01905 0.02142 0.00349 -0.04513 
 (0.0034) (0.07737) (0.01475) (0.01463) 

2004 -0.01598 0.01601 0.00291 -0.02595 
 (0.00351) (0.05841) (0.01259) (0.01564) 

2005 -0.01313 0.00813 -0.00229 -0.04000 
 (0.00381) (0.03085) (0.00989) (0.01406) 

2006 -0.01630 0.01569 0.00005 -0.04317 
 (0.00353) (0.0573) (0.00454) (0.01399) 

2007 -0.01203 0.00286 0.00092 -0.04208 
 (0.00389) (0.01358) (0.00593) (0.01428) 

2008 -0.00483 0.02019 -0.00123 -0.00568 
 (0.00466) (0.07308) (0.00666) (0.02078) 

2009 -0.00435 0.01401 0.00155 -0.02832 
 (0.00454) (0.05149) (0.00796) (0.01545) 

2010 -0.00047 0.01329 -0.00392 -0.01827 
 (0.00538) (0.04905) (0.01601) (0.01722) 

2011 -0.00079 0.01063 0.00058 0.00084 
 (0.00541) (0.03988) (0.00568) (0.01891) 

 2012 0.00098 0.01768 -0.00414 0.01367 
  (0.00617) (0.0645) (0.01697) (0.0245) 

Observações 20.670 20.670 20.670 20.670 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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MODELO 3º – EFEITOS MARGINAIS 

VARIÁVEIS 

Formalmente 

Empregado 

Informalmente 

Empregado 

Auto 

Emprego 
Inativo 

Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando Vs. Procurando 

Empregador 0.01330 0.00981 -0.00237 -0.00541 
 (0.00609) (0.06376) (0.01667) (0.01629) 

Concurso 0.01802 0.01661 -0.01376 0.11259 

 (0.03294) (0.11039) (0.00307) (0.08317) 
SINE 0.00570 -0.00369 -0.00568 0.00241 

 (0.01179) (0.02542) (0.03964) (0.02101) 
Propaganda 0.03262 0.02960 -0.00142 0.04536 

 (0.02704) (0.18579) (0.01153) (0.0589) 
Outros 0.02154 -0.03379 0.00095 0.09781 

 (0.02859) (0.00355) (0.01209) (0.04857) 
Primeiro Emprego -0.01784 -0.00671 -0.00126 0.02849 

 (0.00551) (0.04354) (0.00924) (0.01047) 
Idade 0.00159 0.00038 0.00193 -0.00528 

 (0.00101) (0.00261) (0.01337) (0.00263) 
Idade ao Quadrado -0.00003 -0.00001 -0.00002 0.00009 

 (0.00002) (0.00009) (0.00014) (0.00003) 
Homem 0.01123 0.01727 0.00953 -0.04174 

 (0.00685) (0.11082) (0.06583) (0.01452) 
Chefe de Domicílio 0.00616 0.00739 0.00241 -0.01137 

 (0.00463) (0.04755) (0.01682) (0.01109) 
Branca 0.00243 -0.00399 0.00201 0.00844 

 (0.00284) (0.02589) (0.01402) (0.00887) 
Fundamental 1 Incompleto 0.02478 0.02621 -0.00235 -0.00497 

 (0.03859) (0.16647) (0.01726) (0.04333) 
Fundamental 2 Incompleto 0.01447 0.01090 0.00224 -0.01174 

 (0.02516) (0.0717) (0.01677) (0.02943) 
Médio Incompleto 0.02324 0.00379 0.00075 -0.00400 

 (0.02758) (0.02852) (0.00787) (0.02882) 
Superior Incompleto 0.02235 0.00047 -0.00361 -0.01653 

 (0.01871) (0.0142) (0.02566) (0.02945) 
Curso Profissional 0.00290 0.00730 -0.00070 -0.01110 

 (0.00337) (0.04697) (0.00524) (0.00989) 

DUMMIE 
REGIONAL 

Recife 0.01201 0.00863 0.02194 0.13377 
 (0.01184) (0.05596) (0.14886) (0.07723) 

Salvador -0.00812 -0.02524 -0.00318 -0.03498 
 (0.00666) (0.16371) (0.02235) (0.03665) 

Belo Horizonte 0.03331 0.01853 0.01844 0.07244 
 (0.01888) (0.11772) (0.12574) (0.06023) 

Rio de Janeiro -0.00481 -0.02191 0.00004 -0.07075 
 (0.00555) (0.14221) (0.00313) (0.03807) 

Porto Alegre 0.03275 0.01037 0.00361 0.01278 
 (0.01402) (0.06641) (0.0253) (0.02172) 

DUMMIE 
TEMPORAL 

2003 -0.01569 0.02326 0.00133 -0.05058 
 (0.00416) (0.14744) (0.01075) (0.01887) 

2004 -0.01404 0.01730 -0.00082 -0.02605 
 (0.00438) (0.11048) (0.0074) (0.02116) 

2005 -0.00741 0.00473 -0.00183 -0.03557 
 (0.00507) (0.03194) (0.01342) (0.01717) 

2006 -0.01310 0.01350 0.00058 -0.04018 
 (0.00442) (0.0867) (0.00642) (0.01678) 

2007 -0.00943 0.00507 -0.00404 -0.04261 
 (0.00494) (0.034) (0.02827) (0.0181) 

2008 -0.00386 0.02180 -0.00383 -0.00452 
 (0.00611) (0.13825) (0.02691) (0.03096) 

2009 -0.00062 0.00826 0.00003 -0.04313 
 (0.00608) (0.05393) (0.00497) (0.01661) 

2010 -0.00378 0.01186 -0.00401 -0.01720 
 (0.00586) (0.07653) (0.02815) (0.02131) 

 2011 0.00754 0.01359 0.00357 -0.01119 
  (0.00914) (0.08738) (0.02547) (0.0232) 

 2012 0.00240 0.02228 -0.00452 0.03131 
  (0.00865) (0.1412) (0.03168) (0.04397) 

Observações 13.455 13.455 13.455 13.455 
Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ESTIMATIVAS FEITA PELO AUTOR 
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3. ESTIMANDO ESFORÇO DE BUSCA E RIGIDEZ DO MERCADO DE TRABALHO 

BRASILEIRO A PARTIR DE MODELOS DE TRANSIÇÃO  

 

Resumo  

 

A literatura contemporânea de mercado de trabalho vem centrando seus esforços buscando 

explicar os fluxos para o emprego, desemprego e inatividade. Calculamos probabilidades de 

transição de não-emprego para emprego, entre as regiões metropolitanas do Brasil, observando as 

transições mensais para um mesmo indivíduo no tempo. A amostra utilizada tem como base um 

conjunto de Pesquisas Mensais de Emprego divulgado pelo IBGE, e desta base construímos um 

painel entre os anos de 2003 a 2013. Esta transição é decomposta em duas partes, uma determinada 

pela tecnologia de correspondência e pela intensidade de procura individual. A partir de um modelo 

com microfundamentos podemos obter uma medida de aperto do mercado, mesmo sem informações 

do lado da procura do mercado. Por isso, é importante compreender se a mobilidade do mercado 

depende da demanda de trabalho ou se é devido ao lado da oferta. 

Para este propósito utilizamos um modelo de matching com microfundamentos baseado 

em Peracchi e Viviano (2004) que permite estimar os parâmetros desejados a partir das informações 

de fluxo dos estados da natureza dos trabalhadores. Estima-se a intensidade da busca e o grau de 

ajuste do mercado para mensurar as transições dos indivíduos entre inatividade e participação no 

mercado seja procurando emprego ou trabalhando. Os resultados sugerem para as regiões 

metropolitanas avaliadas que a dinâmica média de desemprego é impulsionada principalmente pelo 

lado da demanda do mercado, mesmo diante das heterogeneidades encontradas em nível de regiões. 

O principal resultado obtido das estimações considerando a intensidade média de procura por 

gênero observou que a mesma é maior para os homens, para as pessoas com idade entre 25-34 anos, 

e para as pessoas mais educadas. Fazendo uma análise da rigidez de mercado entre as regiões 

metropolitanas por sexo e faixa etária vale destacar que as pessoas mais velhas se defrontam com 

um mercado menos rígido em relação aos trabalhadores mais jovens, apresentando, porém, menor 

rigidez para as pessoas com nível de escolaridade mais baixa do que para as pessoas com o ensino 

superior. 

 

Palavras-chave: Função de Matching, Rigidez do Mercado, Transições no Mercado de Trabalho, 

Intensidade da Procura. 
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3. ESTIMATING EFFORT TO SEARCH AND LABOR MARKET RIGIDITIES FROM 

TRANSITIONS MODELS 

 

Abstract  

 

Contemporary literature of labor market has been focusing its efforts seeking to explain the 

flows for employment, unemployment and inactivity. We calculate transition probabilities of non-

employment to employment, between the metropolitan areas of Brazil, observing the monthly 

transactions for the same individual over time. The sample is based on a set of Monthly 

Employment Research released by IBGE, and this base built a panel between the years 2003 to 

2013. This transition is decomposed into two parts, one determined by matching technology and the 

intensity of demand individual. From a micro-model we can get a market tightening measure, even 

without information on the demand side of the market. So it is important to understand the mobility 

market depends on the labor demand or whether it is due to the supply side. 

For this purpose we use a model with matching micro-based Peracchi and Viviano (2004) that 

estimates the desired parameters from the flow of information states the nature of the workers. It is 

estimated the intensity of the search and the degree of market adjustment to measure the transitions 

of individuals between inactivity and participation in the market is looking for work or working. 

The results suggest for metropolitan regions evaluated the dynamic average of unemployment is 

primarily driven by the demand side of the market, even before the inhomogeneities found in level 

regions. The main result of the estimates based on the average intensity of demand for gender noted 

that it is higher for men, for people aged 25-34 years, and the most educated people. Making an 

analysis of market rigidity between the metropolitan areas by sex and age is worth noting that older 

people are faced with a less rigid market for younger workers, presenting, but less stiffness for 

people with education level more lower than for people with higher education. 

 

Keywords: Matching Function, Market Rigidity, Transitions in the Labor Market, Intensity of 

Search. 
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3.1. Introdução  

 

No Brasil existem poucas pesquisas sejam teóricas ou empíricas relativas à literatura de 

procura por trabalho. As recentes pesquisas sobre mercado de trabalho têm demonstrado um grande 

interesse em documentar os fluxos de desemprego entre admissões e desligamentos ou entre 

atividade e inatividade. É então importante compreendermos este fluxo de emprego dos 

trabalhadores, entre as diversas condições no mercado de trabalho. 

Os desempregados são as pessoas que relatam não estarem trabalhando, mas que eles querem, 

e estão disponíveis para trabalhar. Um problema que podemos nos deparar é por que as pessoas, que 

dizem que querem trabalhar, não estão também à procura de trabalho? Em particular, iremos 

observar apenas as pessoas que estão desempregadas e continuam procurando emprego, o outro 

grupo será considerado como inativo. Entre o grupo de inativos, uma parte será adicionada a base 

de dados, ou seja, os trabalhadores que exerceram algum esforço de busca que estavam na condição 

de inativo. 

Sabemos que a parceria (transição) desemprego-emprego é importante, então iremos analisar 

as parcerias entre os indivíduos que estão desempregados a procura de um emprego e as empresas 

que estão buscando trabalhadores para suas vagas segundo algum critério de mercado. No entanto 

esta parceria não é imediata, envolve vários tipos de fricções, por exemplo, poderíamos investigar o 

esforço do trabalhador, os custos de busca das empresas, as heterogeneidades nas habilidades 

exigidas e oferecidas, fatores locacionais, informação imperfeita, diferente localização de 

trabalhadores e empresas, imperfeições de informação, falhas de coordenação, etc.  

Uma forma de estudar o mercado de trabalho na presença de tais fricções é utilizando uma 

função que mede o número de parcerias formadas em termos agregados. Segundo Petrongolo e 

Pissarides (2001) a vantagem da função de matching é que a mesma permite a modelagem de 

fricções em modelos de outra forma convencional, com um mínimo de complexidade. A função de 

matching capta os seus efeitos sobre os resultados de equilíbrio em termos de um pequeno número 

de variáveis, geralmente sem referência explícita à fonte do atrito. 

A ideia básica da função de matching agregada é medir o número de parcerias por período é o 

resultado da função, ou seja, ela mede a relação entre a demanda por vagas e o estoque ou oferta de 

mão-de-obra no mercado.  

Neste artigo estamos interessados em estimar a probabilidade de transição para o emprego, 

além disso será estimada a probabilidade que uma pessoa não-empregada decide procurar um 

emprego. Esta probabilidade pode ser interpretada como uma medida de intensidade de busca.  
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O método proposto é então aplicado para estimar as funções de matching para as regiões 

metropolitas do Brasil coletados em pesquisas domiciliares da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) observando principalmente os indivíduos 

que se declaram desempregados. 

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 3.2 apresenta a revisão da 

literatura nosso método de estimativa. A seção 3.3 apresenta a metodologia, a 3.4 descreve os dados 

e apresenta algumas estatísticas descritivas. A seção 3.5 apresenta a forma funcional do modelo. A 

seção 3.6 os resultados econométricos. Finalmente, a seção 3.7 conclui.  

 

3.2. Revisões de literatura  

 

Os modelos de equilíbrio em mercados de trabalho têm ganhado uma importância cada vez 

maior na literatura decorrente das novas necessidades de ajustamento das novas profissões e 

exigências que estão surgindo no mercado de trabalho global. 

O artigo busca investigar o ajuste de mercado e a intensidade de busca, nesta seção será 

investigada as principais contribuições da literatura sobre este tema. 

Neste processo de busca entre trabalhadores e empresas observar neste fluxo duas partes deste 

processo que é o fluxo de criação dos empregos e o fluxo de destruição dos postos de trabalho que 

em última análise impactam no tempo gasto de preenchimento de uma vaga no mercado de trabalho 

tanto pelo lado da oferta como procura, e muitas vezes estes fluxos não são captados pelos modelos 

agregados de busca.  

Segundo Blanchard e Diamond (1992) esta dificuldade de captação destes fluxos dá-se devido 

a três componentes essenciais, uma especificação da demanda de trabalho em termos de fluxos de 

criação de emprego e destruição do trabalho, um processo de correspondência entre trabalhadores e 

empresas, e um processo de determinação dos salários, onde os salários dependem das perspectivas 

de mercado de trabalho do trabalhador assalariado e a dificuldade para as empresas de substituí-los. 

Já o ajuste de mercado conhecido como “market tightness” pode ser entendido como uma 

medida que busca captar a estrutura de ofertas de emprego do mercado de trabalho condicionado às 

qualificações dos trabalhadores, esta seria uma medida de ajustamento desta relação no mercado de 

trabalho. 

Outro problema da rigidez no mercado de trabalho dá-se quando a economia passa por 

períodos de choques seja interno ou externo, que diminui o grau de ajustamento da economia 

fomentado assim o aumento da informalidade no mercado de trabalho. 
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Já Veracierto (2008) relaciona a intensidade de busca com as flutuações econômicas. Afirma 

que o efeito do emprego é pró-cíclico enquanto o efeito do desemprego e anticíclico, porém o efeito 

anticíclico é seis vezes maior do que o pró-cíclico. Em outras palavras, Veracierto (2008) quer dizer 

que a intensidade da procura nas crises econômicas deve cair devido à queda no produto marginal 

da busca aliada também a um decréscimo na probabilidade de obtenção de um emprego, e esta 

diminuição deve ser observável nos dados agregados através de uma diminuição na participação no 

mercado de trabalho ou por um aumento no número de trabalhadores ativos a procura de um 

emprego. 

O modelo de Pissarides (2000) incorpora uma nova variável que é o custo de intensidade de 

procura, assim a intensidade vai variar ou se relacionar diretamente com os retornos da busca. A 

ideia básica do modelo é que algumas variáveis que geram pressões no mercado e com isso 

aumentam os ganhos de utilidade de se conseguir um emprego, implicarão em aumentos na 

intensidade da procura de equilíbrio. Este, por sua vez, aumenta a taxa de desemprego medida 

relativa a não participação.  

O argumento para a relação pró-cíclico do desemprego é que durante os períodos de expansão 

da economia a intensidade de busca diminui para se conseguir um posto no mercado de trabalho, 

enquanto nas crises a intensidade de procura deve aumentar devido à complexidade de se conseguir 

trabalho, o que aumenta também o custo de busca. 

A maioria dos teóricos sobre mercado de trabalho compreendem market tightness como o 

equilíbrio entre a demanda e oferta de trabalho no mercado. No entanto outras abordagens merecem 

destaque devido a competitividade nos mercados e as parcerias criarem rigidez suficiente de modo a 

não permitirem o equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. 

Autores como Nickell (1986) e Bentolila e Bertola (1990) fornecem evidências empíricas de 

que esses custos são importantes. 

Outro modelo relevante é o de salário eficiência, a ideia aqui é de que a empresa oferta os 

salários de acordo com a produtividade do trabalhador, logo os trabalhadores mais produtivos terão 

um salário de reserva maior, porém as empresas conseguem atrair trabalhadores de melhor 

qualidade.  

Dentre os autores desta corrente podemos ressaltar Shapiro e Stiglitz (1984), Layard et al 

(1991), Blanchard (1997), Pissarides (1998). 

Observando agora os modelos de fricções que tem como foco o processo pelo qual as 

empresas com vagas de emprego se encontram com as pessoas que estão à procura de trabalho. 

Segundo Brigden e Thomas (2003) existe desemprego persistente nos modelos de correspondência, 
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devido à combinação de dois fatores: (i) há um fluxo constante para o desemprego; e (ii) recém-

trabalhadores desempregados não conseguem igualar imediatamente com o estoque de vagas. 

Podemos destacar como expoente deste modelo o trabalho de Pissarides (2000), Coles e 

Smith (1996). 

 

3.3. Metodologia: Modelagem da Dinâmica do Mercado de Trabalho  

3.3.1 A Função Matching Agregada 

 

O modelo desenvolvido por Peracchi e Viviano (2004) que segue o padrão adotado pelo 

modelo básico de Diamond-Mortensen-Pissarides - DMP (1982a,b; 1982a,b; 1984 e 1985), será a 

referência deste trabalho.  Antes de descrever o modelo vale destacar que os primeiros modelos de 

mercado de trabalho sobre a questão da duração do desemprego que é o nosso objetivo olhavam 

mais a questão da oferta, ou seja, observavam quantos empregos eram rejeitados até se conseguir 

um emprego. Já os modelos de DMP invertem este foco, nas versões mais simples os autores 

buscam identificar a duração do desemprego observando o tempo que o trabalhador leva até 

conseguir uma oferta e a mesma está atrelada ao número de vagas que as empresas ofertam no 

período de busca do trabalhador, assim se busca uma visão do emprego pelo lado da demanda. 

Segundo Peracchi e Viviano (2004) a função macro de matching em sua forma mais simples é 

dada como segue,  

 

),( SVmM                                                                          (1) 

 

onde, M é o número de parcerias produtivas formadas durante um determinado intervalo de tempo, 

V o número de vagas de empregos disponíveis no tempo e S é o número de trabalhadores 

desempregados à procura de trabalho. A função de matching geralmente é assumida por exibir 

retornos constantes de escala ser crescente em ambos os seus argumentos e côncava. 

Dada a suposição de retornos constantes de escala, a probabilidade de um trabalhador 

procurando emprego encontrar uma vaga é M/S = M(θ, 1) = m(θ), onde θ = V/S denota o market 

tightness. De maneira similar, a taxa em que uma vaga é preenchida por um trabalhador 

desempregado é M/V = M(1,θ) = m(θ)/θ. É possível mostrar que m(θ) é crescente e que m(θ)/θ é 

decrescente em θ. 

Podemos também observar pelas estimações o efeito das taxas médias de transição através das 

elasticidades. Conforme Peracchi e Viviano (2004) as elasticidades ηV e ηS de M em relação a V e S 
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são medidas positivas de externalidades (efeito de tamanho do mercado), causada, respectivamente, 

pelas empresas sobre os candidatos a emprego e por candidatos a emprego em empresas. Por outro 

lado, ηV–1 e ηS–1 são medidas negativas de externalidades (congestionamento) causadas 

respectivamente, pelas empresas umas sobre as outras e pelos candidatos a emprego sobre os outros. 

Coles e Smith (1996) fazendo uso de dados agregados de series de tempo para estimar a 

hipótese de retornos constantes de escala da função de matching para a Inglaterra e País de Gales 

afirmam ser problemática a interpretação das estimativas obtidas, além de também terem verificado 

que as estimativas são notavelmente robustas para diferentes especificações o que dificulta mais 

ainda a explicação dos resultados quando relacionado com a dinâmica do mercado de trabalho.  

Em relação aos diversos estudos sobre transições entre desemprego-emprego diferirem no que 

diz respeito à base de dados e tamanhos da amostra, pois alguns utilizam painéis de dados anuais, 

trimestrais ou mensais e os mesmos podem ser a nível municipal, regional a comparação destes 

estudos entre países através das estimativas dos modelos utilizados deve ser interpretada e 

confrontada com cautela. 

No Brasil temos duas bases de informações relevantes que são frequentemente utilizadas. 

Geralmente, duas abordagens gerais de pesquisa são utilizadas. Temos a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD), é uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que, por ter propósitos múltiplos, 

investiga diversas características socioeconômicas da população e a Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME), que é uma pesquisa de periodicidade mensal sobre mão-de-obra e rendimento do trabalho. 

Os dados são obtidos de uma amostra probabilística de, aproximadamente, 38.500 domicílios 

situados nas Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. 

O trabalho de Broersma e van Ours (1999) mostra que tanto na pesquisa teórica quanto nas 

empíricas diferentes medidas de emprego relativas à procura por trabalho, resultam em diferentes 

elasticidades relacionadas. De acordo com Peracchi e Viviano (2004) quando os dados sobre as 

ofertas são aproximados por algum índice viesado para baixo, o coeficiente de market tightness 

também é provável que seja estimado com viés. O sinal deste viés é determinado por duas fontes de 

distorção.  

A primeira é o desvio padrão atenuado pelos erros de medição. O segundo pode ter qualquer 

sinal, e depende da correlação entre o índice de vaga adotado e o erro de medição. Devido a estes 

dois potenciais efeitos de compensação, a direção do viés é indeterminada e a elasticidade estimada 

da vacância deve ser interpretada com cautela. Isto é especialmente verdadeiro nas comparações 

internacionais, onde as proxies utilizadas podem ser diferentes de país para país.  
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Os primeiros estudos adotam formas funcionais bastante simples e a maioria das pesquisas 

mostra que a função de matching satisfaz a hipótese de retornos constantes à escala, e encontram 

valores para a elasticidade de desemprego entre 0,5 e 0,7, e a elasticidade para vagas fica entre 0,3 e 

0,5, sugerindo que o lado da oferta do mercado tem uma maior influência sobre o processo de 

matching segundo Petrongolo e Pissarides (2001). 

Ainda segundo Peracchi e Viviano (2004), a literatura recente sobre a função de matching 

expressa o total de trabalho disponível S como uma função S = g(U, O) do estoque U de 

desempregados e do estoque O das pessoas fora da força de trabalho. A função de matching 

resultante toma a forma M = M (V, g (U, O)), onde M é agora o fluxo total de não-empregados para 

empregados. No caso mais simples, g(U, O) é apenas a soma dos desempregados e de pessoas fora 

da força de trabalho. Em outros casos, g é modelada como uma função mais complexa de U e O 

(por exemplo, Broesma e van Ours 1999 propõem uma especificação Cobb-Douglas).  

Ainda assim, levando-se em consideração a existência de uma gama de funções de micro 

fundamentos na literatura empírica ainda não existe também um consenso de como deve ser a 

função de matching em particular, embora este fato não seja determinante para a análise que 

faremos posteriormente. 

 

3.3.2. Um Modelo de Risco com Micro Fundamentos  

 

Em decorrência de alguns problemas subjacentes aos modelos de macro fundamentos da 

teoria de matching podemos afirmar que a literatura micro sobre o tema obteve mais sucesso ao 

incorporar outras variáveis para explicar a função de matching. Mais especificamente as funções 

micro de matching permitem capturar as heterogeneidades e as fricções dos modelos macros. 

Considere de acordo com Petrongolo e Pissarides (2001), h como a probabilidade de que uma 

pessoa não-empregada encontra um emprego entre o tempo t e tempo t+1. Segue-se a partir de (1) 

que h=M/S. No caso especial de retornos constantes de escala, h = m (θ). 

Para encontrarmos as implicações da taxa de risco precisamos antes explicitar uma forma 

funcional para h. A princípio qualquer especificação com retornos constantes pode ser plausível, 

porém devemos limitar a escolha no intervalo compreendido entre 0 e 1. Iremos então considerar 

inicialmente o modelo básico matching de micro fundamento conhecido como urn-ball1 concebido 

por Pisssarides (1979). 

                                                             
1 De acordo com Petrongolo e Pissarides (2001), as empresas desempenham o papel de urnas e os trabalhadores, o papel de bolas. Um urn-ball torna-

se "produtivo", quando se tem uma bola nele. Mesmo com exatamente o mesmo número de urnas e bolas, uma colocação aleatória das bolas nas urnas 

não vai corresponder a todos os pares, exatamente por causa de uma falha de coordenação devido o modo de como se coloca as bolas nas urnas. 

Algumas urnas irão acabar com mais do que uma bola e algumas com nenhuma. No contexto do mercado de trabalho, mesmo que apenas um único 
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Para compreendermos o conceito de urn-ball que acabou influenciando a criação das 

primeiras funções de matching segundo Petrongolo e Pissarides (2001), conforme demonstrado por 

estes autores a sua origem deve-se a um problema bem conhecido analisado pelos teóricos de 

probabilidade a da colocação aleatória de bolas em urnas (Gerard Butters 1977; Robert Hall, 1979; 

Pissarides 1979; Kevin Lang, 1991; James Montgomery, 1991; e Blanchard e Diamond 1994).  

Na versão mais simples deste processo os “S” trabalhadores sabem exatamente a localização 

de ofertas de emprego V e enviam um pedido a cada. Se uma vaga recebe uma ou mais aplicações 

ele seleciona um candidato aleatoriamente e forma uma parceria produtiva. Os outros candidatos 

são devolvidos ao conjunto de trabalhadores desempregados para aplicar novamente de acordo com 

Petrongolo e Pissarides (2001). 

Iremos então assumir neste artigo que os candidatos a emprego podem fazer aplicações a um 

ou mais postos de trabalhos e as empresas selecionarão os trabalhadores de acordo com o tamanho 

da sua demanda por trabalho.  

O modelo também assume intervalos de tempo fixos de acordo com a possibilidade de 

aplicação, ou seja, o intervalo de tempo da aplicação será observado em dois pontos fixos do 

tempo2, primeiro analisaremos uma rodada de aplicação entre dois meses subsequentes. No entanto 

assumiremos de acordo com o modelo de urn-ball que cada empresa seleciona seus trabalhadores 

aleatoriamente de acordo com o tamanho da sua demanda e os trabalhadores não selecionados 

voltam para o conjunto de oferta de trabalho. 

Assim a função de matching de Petrongolo e Pissarides (2001) é provinda por escrever uma 

expressão para um número de vagas que não recebem todas as aplicações. Levando-se em 

consideração estas suposições, podemos então obter a função de matching; 

 

)1( /1  eVM                                                                         (2) 

  

onde θ = V/S é a rigidez ou ajuste de mercado. O risco de emprego resultante é h = M/S = θ(1-е -1/Ɵ). 

O parâmetro de ajuste do mercado θ pode ser estimado por máxima verossimilhança utilizando 

micro dados sobre as transições individuais. Dada uma amostra aleatória de n pessoas que estão 

sem emprego no tempo t, a contribuição individual (ℓi) para a probabilidade da amostra de acordo 

com Peracchi e Viviano (2004) é; 

                                                                                                                                                                                   
trabalhador possa ocupar cada trabalho, uma aplicação descoordenada do processo por trabalhadores levará a superlotação em alguns postos de 

trabalho e a não aplicações em outros. A imperfeição que leva ao desemprego aqui é a falta de informação sobre a ação dos outros trabalhadores, 

embora simples extensões possam enriquecer a fonte de atritos. 
2 Neste trabalho, adotamos o pressuposto padrão que uma rodada de aplicação tem a duração de um mês. Alguns estudos fazem a estimação da 

função de matching com dados trimestrais (ver, por exemplo Storer 1994 e Castillo et al. 1998). 
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onde; Yi = 1 se a pessoa desempregada no período t encontra um emprego no período t+1, e Yi = 0 

se a pessoa desempregada em t não encontra um emprego no período t+1.  

A forma funcional da função de matching em (2) decorre das propriedades apresentadas pela 

função geral em (1), e, além disso, podemos estimar θ independente de termos informações ou não 

de dados sobre vagas disponíveis.  

Assim, decorrente da definição de θ podemos obter para este mercado em particular a 

estimativa sobre a taxa de risco e também medidas sobre a rigidez do mercado compatível com o 

período de tempo em análise e observar o comportamento das transições neste mercado. 

 

3.3.3 Introduzindo a Intensidade da Procura  

 

A partir da forma funcional da função de matching apresentada na equação (2) esta estrutura 

pode ser modificada de maneira a incluir alguns elementos de fricção adicionais. No artigo de 

Petrongolo e Pissarides (2001), três tipos de fricções são apresentados. Iremos aqui adicionar ao 

modelo (2) a intensidade da procura que é uma das variáveis que procuramos capturar neste artigo, 

convém lembrar que todos estes modelos são extensões do modelo de urn-ball já discutido 

anteriormente. 

Logo o modelo apresentado em (3) leva em consideração apenas dois estados no tempo, ou 

seja, entre o período t e t+1 e define a probabilidade h de que uma pessoa inativa ou desempregada 

encontre um novo posto de trabalho. Porém, como estamos fazendo referência entre dois períodos 

de tempo e pode ocorrer que nem todo inativo ou desempregado possa ter procurado trabalho neste 

período, então uma maneira adequada de se resolver este tipo de fricção seria introduzir a 

intensidade da procura no modelo (2). 

A intensidade de procura pode ser entendida como uma medida de esforço ou decisão positiva 

para procurar um emprego. O candidato a um emprego próximo decide sobre diferentes métodos de 

pesquisa, bem como sobre a intensidade da pesquisa. Assim podemos tomar como pressupostos que 

as horas gastas em busca de trabalho aumentam a probabilidade de uma pessoa conseguir um 

emprego e também a utilização ou diversificação dos canais de busca aumentam as suas chances, ou 
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seja, quanto maior for o esforço de procura maior será a probabilidade de um trabalhador conseguir 

emprego. 

Assim neste artigo iremos caracterizar a intensidade de busca por trabalho levando em 

consideração as preferências individuais, o custo de pesquisa e o retorno esperado da busca, 

conforme Peracchi e Viviano (2004). Como definido na função (3), podemos também normalizar a 

intensidade de procura para o intervalo entre 0 e 1, logo para as pessoas que não querem ou não 

desejam procurar por um novo emprego dentre do período de tempo em análise a sua intensidade de 

procura será zero, e as pessoas que estão ativas neste intervalo de tempo podem atingir o valor 

máximo dependendo das fricções do mercado.  

A heterogeneidade dos trabalhadores é mais convenientemente introduzida na função de 

matching por fazer a suposição de que a intensidade de procura é uma variável de escolha 

[Petrongolo e Pissarides (2001)] a partir desta suposição é que a intensidade de procura é 

adicionada ao modelo de urn-ball.  

De acordo com Peracchi e Viviano (2004) a intensidade da procura, é definida como a 

probabilidade individual de participação para uma dada aplicação. Desta forma, pode ser medida 

pela fração de aplicação que um candidato a emprego decide participar. Dentro desta estrutura, a 

probabilidade de transição de não-emprego para emprego pode ser decomposta em duas partes: (i) a 

probabilidade s de participar de uma rodada de aplicação, e (ii) a probabilidade θ(1 - е -1/θ ) que, 

condicional em participar de uma rodada de aplicação, uma pessoa encontra emprego. Conforme 

definido anteriormente, Yi é um indicador igual a 0, se uma pessoa não-empregada não obteve 

sucesso na procura por trabalho, e igual a 1 se a procura de emprego é bem-sucedida, sendo que 

agora θ = V / [σ (U + O)] onde σ é a intensidade média de busca da população, e adiciona-se Yi = 2, 

se a pessoa decide não participar da aplicação entre os períodos t e t + 1. 

Vale ressaltar que neste modelo, os indivíduos que estão procurando emprego é que fazem as 

suas escolhas decorrentes de suas preferências individuais. Em outras palavras, decidem sobre o 

número total de aplicações que desejam participar. Porém Pissarides (2000) afirma que cada 

unidade de procura é fornecida a um custo, que é normalmente crescente, e eles são escolhidos de 

forma ótima para maximizar os retornos líquidos da procura. Portanto, os indivíduos diferentes vão 

escolher um número diferente de unidades de busca, em função do seu custo de procura, o custo do 

desemprego, e os retornos esperados de emprego. 

Feita estas suposições, temos então que a contribuição individual para a probabilidade de 

escolha agora é: 

 



60 

 




















2,1

1),1(

0)],1(1[

/1

/1

ii

iii

iii

i

Youparticiparnãodecideses

Youbuscanasucessoobtémsees

Youbuscanasucessoobtémnãosees

i

i









          (4) 

 

Logo através das estimativas de máxima verossimilhança podemos obter a partir dos micros 

dados o valor dos parâmetros θi e si relacionadas a transição do não emprego para o emprego3.   

 

3.4. Base de Dados e Algumas Estatísticas Descritivas 

3.4.1. Pesquisas da Força de Trabalho  

 

Os dados utilizados para a realização desse trabalho são provenientes de um conjunto de todas 

as pesquisas mensais de emprego (PME) coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), entre os anos de 2003 a 2013.  

A escolha da base ser o ano de 2003 deve-se a três questões: primeiramente conforme a 

Pesquisa Mensal de Emprego (2007) a abertura comercial, a internacionalização e integração 

macrorregional dos mercados e a globalização do capital, assim como as inovações tecnológicas, 

provocaram profundas mudanças na estrutura produtiva e, em consequência, na alocação da força 

de trabalho e nas relações de trabalho, e estas mudanças foram incorporadas pela PME em março de 

2002.  

Um segundo fator externo foi à recomendação e aceitação das novas diretrizes da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que resultou na Nova PME, e uma terceira 

recomendação veio do Ministério do Trabalho e Emprego, preocupado em unificar as pesquisas 

conjunturais sobre a força de trabalho no Brasil e racionalizar a utilização dos recursos.  

Segundo Ribas e Soares (2008): “Os principais objetivos da revisão foram: implementação 

de algumas mudanças conceituais no tema trabalho; ampliação da investigação para se ter melhor 

conhecimento da População Economicamente Ativa (PEA) e da População em Idade Ativa (PIA); e 

melhor operacionalização dos quesitos para captação das informações de forma a aprimorar a 

mensuração dos fenômenos.” 

Dada a periodicidade mensal da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) que é uma pesquisa 

domiciliar e segue um determinado padrão de rotação em painéis, foi possível selecionar a base de 

dados mediante o acompanhamento dos indivíduos ao longo do período em estudo, e a mesma 

                                                             
3 Segundo Peracchi e Viviano (2004) a literatura padrão sobre a função correspondente, θ é igual a M/U, em que U corresponde ao estoque total de 

desemprego. Este trabalho assume que o conjunto de candidatos a emprego é determinado pela intensidade da busca individual. Se Ɵ é o número de 

pessoas fora da força de trabalho e ŝ é a média da intensidade de busca para o indivíduo não-empregado, então S = ŝ (U + Ɵ). 
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reflete em média um conjunto de dados com cerca de 100.000 observações mensais e compreende 

as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 

Paulo.  

No entanto a construção destes painéis tem por base o domicílio e não o indivíduo. Torna-se 

então necessário compreendermos o esquema de rotação das entrevistas. 

Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (2007), a coleta dos dados segue uma metodologia 

na qual cada unidade domiciliar selecionada fica quatro meses consecutivos sendo pesquisada, oito 

meses sem ser pesquisada e, após este período, é pesquisada novamente por mais quatro meses, e 

finalmente excluída da amostra. Cabe ressaltar que, se durante o período (12 meses) em que a 

unidade domiciliar permanece na amostra, a família mudar de endereço e outra família passar a 

ocupar a unidade domiciliar, a informação será obtida com a nova família pelo período restante. 

A amostra mensal da PME é subdividida em oito grupos de rotação. A cada mês 25% da 

amostra de unidades domiciliares é substituída, seguindo um esquema de grupos de rotação e 

painéis. Cada painel4 corresponde a um conjunto de unidades domiciliares e os grupos de rotação 

são conjuntos de setores. Desta forma, para o mesmo mês, em pares de anos consecutivos, são 

garantidos 50% de parte comum da amostra. 

Este esquema de rotação é conhecido como padrão 4-8-4, porém uma característica foi 

modificada em relação à PME antiga, ou seja, o processo de rotação foi ajustado aumentando-se o 

grupo rotacional de quatro para oito com alternância de dois grupos por mês ao invés de um como 

ocorria anteriormente.  

A partir desta composição da PME, foi feita a construção do banco de dados sendo que 

investiga-se o comportamento das transições entre as regiões metropolitanas dos trabalhadores entre 

diversos estados do mercado de trabalho levando em consideração todos os indivíduos que 

responderam à pesquisa e que, no primeiro mês (t=1), estavam na condição de procurando emprego 

mais os inativos que exerceram algum esforço de busca.  

Com este método, será possível observar sua provável transição para o novo estado 

ocupacional do indivíduo, ou seja, sua transição mensal (t=2), ou outras transições. Então a partir do 

modelo descrito anteriormente que busca captar a intensidade da procura individual (search 

intensity) e o ajuste no mercado de trabalho (market tightness) precisamos, em virtude do esquema 

de rotação dos painéis, encontrar um método que nos permita identificar a mesma pessoa dentro de 

um domicilio em dois períodos distintos. 

O emparelhamento ocasiona alguns atritos comumente conhecidos como desgaste devido a 

três causas: a mobilidade geográfica, a recusa das entrevistas e a imprecisão na declaração das 
                                                             

4 Para maiores detalhes consultar o painel disponível nos anexos deste trabalho.  
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informações ocasionando assim problemas de identificação de um mesmo indivíduo na amostra em 

dois pontos no tempo. Este fato decorre da PME não atribuir o mesmo número de identificação a 

cada membro do domicílio em todas as entrevistas, logo pode existir o problema de sobreposição de 

pessoas na amostra.  

Uma solução encontrada para evitar tal problema foi à utilização de um algoritmo avançado 

de emparelhamento que identifica o mesmo indivíduo em toda a amostra. Porém este problema foi 

contornado em decorrência do uso e disponibilidade de um instrumento conhecido como Data 

Zoom que oferece duas opções de identificação dos indivíduos baseadas nos algoritmos propostos 

por Ribas e Soares (2008)5.  

As amostras finais consistem apenas de indivíduos em idade ativa que estão na condição 

ocupacional procurando emprego ou inativo que exerceu algum esforço de procura e qual a sua 

posição final depois de 1 mês através da análise de dois componentes, o ajuste de mercado e a 

intensidade da procura individual.  

 

3.4.2. Algumas Estatísticas Descritivas  

 

Observando a tabela 1 que avalia a situação ocupacional entre dois momentos de tempo, ou 

seja, a matriz de transição, podemos constatar a importância da inclusão do inativo como relevante 

na condição de não-emprego.  

Um dos fatores que corroboram a inclusão dos inativos dá-se devido a vários trabalhos citados 

que afirmam ser uma considerável parte do fluxo do desemprego para emprego advindo das pessoas 

consideradas na situação ocupacional como fora da força de trabalho.  

No nosso caso em particular, estamos qualificando o inativo que no período em análise 

exerceu algum esforço de busca em detrimento dos demais inativos que foram excluídos da 

amostra6.   

A partir dos resultados apresentados na matriz de transição podemos averiguar que do total de 

21.615 inativos que estavam desempregados 3.281 conseguiram emprego no período posterior, o 

que representa 15,18% da amostra, e se observamos a taxa de transição desempregado para 

emprego verificamos que 16,81% fazem esta transição. Os resultados demostram a importância da 

inclusão dos inativos na base, pois em termos relativos pode-se constatar que praticamente uma 

                                                             
5 "Agradecemos ao portal Data Zoom, do Departamento de Economia da PUC-Rio, pelos programas de acesso aos micros dados do IBGE". 
6 Aqui estamos considerando apenas as pessoas que saíram do último trabalho no período de captação de 358 dias mais a pessoa qu e nunca trabalhou 

ou que saiu do último trabalho antes do período de captação de 358 e que afirmaram terem tomado alguma providência para conseguir trabalho no 

período de referência de 365 dias. 
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parcela significativa das pessoas nestas condições consegue uma inserção no mercado de trabalho e 

é praticamente igual as pessoas que estão na condição de desempregados. 

 

                     TABELA 1: MATRIZ DE TRANSIÇÃO BRASIL 

BRASIL PME (%) 

PERÍODO 1/ PERÍODO 2 EMPREGADO DESEMPREGADO INATIVO TOTAL 

EMPREGADO 94.32 1,35 4,33 100,00 
DESEMPREGADO 16,81 53,90 29,29 100,00 

INATIVO 15,18 26,24 58,58 100,00 

TOTAL 85,28 6,64 8,08 100,00 
          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

 

Agora averiguando a tabela 2, pode-se observar que o Brasil apresenta uma alta taxa de 

desemprego7 para as regiões metropolitanas avaliadas e distribuídas de forma desigual, ou seja, ela 

é maior nas regiões metropolitanas do Nordeste e está concentrada entre as mulheres e as pessoas 

mais jovens com idade inferior a 25 anos8.   

 

                                TABELA 2: TAXAS MÉDIAS BRASIL (%) 

 
Taxa de 

Desemprego 

(%) 

(M/U+O) 

(%) 

(M/P) 

 (%) 

(P/U+O) 

 (%) 

MÉDIA  8,93 16,40 25,90 63,31 

Homem 7,15 21,13 30,80 68,60 

Mulher 11,02 13,04 21,90 59,56 

Idade 16-24 19,45 13,97 22,42 62,29 

Idade 25-34 9,13 17,63 26,64 66,18 
Idade 35-44 5,85 19,41 29,97 64,75 

Idade 45+ 3,81 17,96 30,76 58,40 

Recife 10,73 19,82 37,70 52,58 

Salvador 12,91 8,78 13,49 65,06 

Belo Horizonte 7,28 24,51 42,30 57,93 

Rio de Janeiro 7,83 6,60 9,35 70,57 

São Paulo 9,57 15,52 22,20 69,90 

Porto Alegre 6,79 23,82 37,51 63,52 

                Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

 

Distinções por faixa etária e sexo predominam mais na região nordeste em relação às demais 

regiões analisadas. Por exemplo, dentre o período avaliado entre 2003 e 2013 considerando o 

mesmo indivíduo na amostra e cruzando algumas informações, temos que a maior taxa de 

desemprego obtida foi para Salvador sendo de 24,09 por cento para os homens, 34,62 por cento 

                                                             
7 Taxa de Desemprego - relação entre o número de pessoas desocupadas (procurando trabalho) e o número de pessoas economicamente ativas num 

determinado período de referência. 
8 A nossa definição de desemprego foi tomada da PME que considera desempregada a pessoa que, além de estar sem trabalho está disponível para 

entrar no mercado, e procurou emprego nos últimos 30 dias. 
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para as mulheres, para os trabalhadores mais jovens (com idade inferior a 25 anos), contra 8,43 por 

cento para a média da população em idade ativa. Se compararmos com a região metropolitana que 

apresentou menores taxas que foi Porto Alegre na região Sul, temos que a taxa de desemprego é de 

11,98 por cento para os homens, 18,74 por cento para as mulheres para os trabalhadores mais 

jovens, respectivamente 12,11 pontos percentuais mais baixos e 15,88 pontos percentuais a menos 

do que as taxas correspondentes a região metropolitana de Salvador, e esta diferença explicada 

principalmente pelo sexo feminino e população mais jovem que exerce uma maior pressão de 

entrada no mercado de trabalho. 

Vale ressaltar que entre os homens e a população em idade ativa maior de 24 anos as taxas de 

desemprego não apresentam grande variabilidade entre as regiões metropolitanas apresentando um 

comportamento mais homogêneo, porém para as mulheres as taxas mostram grande variabilidade 

sendo explicada principalmente pela taxa de desemprego que é maior entre as mulheres em todas as 

regiões metropolitanas em relação aos homens considerando a população adulta. 

 Assim, podemos concluir que entre as regiões metropolitanas do Brasil avaliadas, a taxa de 

desemprego está distribuída de forma desigual, concentrada principalmente na região nordeste entre 

as mulheres e a população mais jovem, o que pode ser explicado pela baixa dinâmica do mercado 

de trabalho ou pelas diferentes condições entre as regiões se comparada com as demais regiões 

metropolitanas.  

Iremos agora avaliar o fluxo mensal relativo do emprego fazendo a distinção por gênero e 

pelo perfil etário da população em idade ativa para o Brasil tomando como referência as regiões 

metropolitanas da Pesquisa Mensal de Emprego do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

O fluxo é calculado tomando como base o total de desempregados na população. Este total 

deve ser entendido como a soma das pessoas que estão procurando emprego mais as inativas que 

exerceram algum tipo de procura. A partir desta base calcula-se uma taxa que é expressa como uma 

porcentagem de não empregados da população que estarão empregadas no período posterior que 

pode ser denotada como a taxa do não emprego M. 

Observando M com mais detalhes, pode-se decompor em duas partes, ou seja, a taxa que vem 

do desemprego é composta pelo total de empregados no período t+1 que saíram do desemprego em 

relação a soma do total de desempregados (U) mais inativos (O) no período t. Já a parcela avinda da 

inatividade é calculada pelo total de empregados no período t+1 advindos da inatividade em relação 

a soma do total de desempregados mais inativos no período t. 

A taxa M/(U+O) é a combinação de duas partes com o intuito de observamos separadamente 

os indivíduos que se deslocam do desemprego daqueles que se movem da inatividade para uma 
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nova situação ocupacional que é a do emprego no período subsequente. O cálculo foi encontrado 

através da soma destas taxas. 

No Brasil como um todo, observando-se as seis regiões metropolitanas, as taxas de saída do 

desemprego aumentam com a idade e atingem um máximo em torno da faixa etária 35-44 anos para 

os homens e a mesma faixa também para as mulheres, porém com uma taxa de saída em termos 

percentuais, que é aproximadamente a metade da apresentada para os homens.  

Importante observar estas relações a fim de compreender se o fluxo do não-emprego para o 

emprego depende mais do lado da demanda por trabalho ou pela oferta de mercado. Para tal é 

importante entendermos que a rigidez do mercado de trabalho descreve o equilíbrio entre a 

demanda e a oferta. Se a demanda de trabalho aumenta em relação à oferta, o mercado de trabalho 

aperta, então existe um movimento ascendente sobre o preço real de uma determinada quantidade 

de trabalho. Portanto, um aperto do mercado de trabalho produz um aumento dos custos reais do 

trabalho. Logo os fluxos de mercado podem ser utilizados para medir as mudanças na rigidez do 

mercado. 

Conforme Peracchi e Viviano (2004) afirmam, em geral, uma transição observada a partir de 

inatividade para emprego encobre duas transições, uma da inatividade para a procura de emprego e 

uma da procura de emprego para empregado. Estas transições não são observadas porque só 

sabemos a condição de trabalho de um indivíduo em pontos fixos no tempo.  

Assim as nossas variáveis de transição levarão em conta estes questionamentos nas 

estimativas das transições. Como M, U e O já foram definidos anteriormente, iremos agora definir P 

que são o número de candidatos a emprego. Mais especificamente P é uma taxa construída da 

seguinte forma; P é a soma de M mais os desempregados no período t+1 que saíram do desemprego 

e da inatividade no período t, ou seja, podemos medir S pela soma dos que procuram e encontram 

um emprego (ou seja, M) mais aqueles que buscam, mas não encontram ou ficam desempregados. 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), são classificadas como desempregadas 

ou desocupadas na semana de referência as pessoas sem trabalho na semana de referência, mas que 

estavam disponíveis para assumir um trabalho nessa semana e que tomaram alguma providência 

efetiva para conseguir trabalho no período de referência de 30 dias, sem terem tido qualquer 

trabalho ou após terem saído do último trabalho que tiveram nesse período.  

No entanto para evitarmos estas questões de medição entre os dados de estoque e o fluxo de 

desemprego devemos também levar em consideração os movimentos que ocorrem fora da força de 

trabalho porque existem transições não observadas de fora deste fluxo quando consideramos apenas 

pontos fixos no tempo, logo estaremos incluindo no conjunto de candidatos a emprego aqueles 
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registrados como inativo no momento t+1, porque a sua última ação de busca pode ter ocorrido um 

pouco antes do tempo t.  

Ainda observando a tabela acima, temos duas relações para avaliar nas duas últimas colunas, 

ou seja, a relação P/(U+O) que pode ser entendida como uma estimativa direta da intensidade da 

procura para as regiões metropolitanas por faixa etária. Temos também a relação M/S, que pode ser 

entendida como uma estimativa direta da probabilidade de se encontrar um emprego durante um 

mês. Importante destacar que as referidas taxas servem de proxy para comparação com os 

resultados estimados do modelo apresentado. 

Avaliando as estimativas na tabela podemos observar que a média de intensidade de busca 

segue um padrão de comportamento para as seis regiões metropolitanas da PME, ou seja, a 

intensidade da busca atinge um pico máximo em relação a faixa etária de idade 25-34 anos tanto 

para homens como para as mulheres e decresce um pouco para a faixa etária subsequente que é de 

35-44 e depois decresce de forma significativa.  

Podemos também constatar que esta média é maior para os homens e a região metropolitana 

do Rio de Janeiro apresenta os maiores picos para ambos os sexos, sendo que, a média para os 

homens fica em 68,60% e para as mulheres 59,56%. Já a região metropolitana que apresenta menor 

intensidade de procura considerando a faixa etária com maior valor foi a região metropolitana de 

Recife que apresentou a taxa de intensidade de busca em 52,58%. Pode-se inferir em termos 

comparativos dos resultados apresentados que Recife tem uma menor dinâmica no mercado de 

trabalho se comparada com o Rio de Janeiro, logo poderíamos concluir que em Recife existe uma 

maior percentagem de pessoas desempregadas ou inativas que decidem naquele período de tempo 

analisado ficar fora do mercado de trabalho. 

Como visto na seção 3.2, h = M/S mede a taxa de risco de que uma pessoa não-empregada 

encontrar um emprego entre o tempo t e tempo t+1, assim observando a tabela 2 podemos constatar 

que a estimativa da taxa de risco é um pouco maior para os homens e apresenta valores máximos 

para a faixa etária entre 35-44 anos, sendo que o mesmo padrão é acompanhado pelas mulheres. 

Para efeito de observação podemos verificar que a região metropolitana que apresenta maior 

taxa de risco é Belo Horizonte, com uma taxa de 42,30%. A região que apresenta menor taxa de 

risco considerando é o Rio de Janeiro com uma taxa de 9,35. Como consequência do resultado 

podemos inferir que a probabilidade em termos relativos de se conseguir um emprego durante um 

mês é maior em Belo Horizonte em relação ao Rio de Janeiro, a mesma observação vale para as 

demais regiões metropolitanas. 

Uma consequência imediata destes resultados apresentados nos mostra que a região que 

apresenta a maior intensidade de procura é a que apresenta a menor taxa de risco de se conseguir 
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um novo emprego e a região que apresenta maior taxa de risco foi a que exibiu menor taxa de 

intensidade de busca. 

Outro resultado verificado nas tabelas dá-se em relação à faixa etária de idade 45 anos ou 

mais, observando as relações P/U+O e M/P é de que a taxa de risco apresenta um aumento leve, 

porém significativo em relação a diminuição da intensidade de procura que decresce de maneira 

mais acentuada indicando que apesar das pessoas mais velhas apresentarem uma maior 

probabilidade em média de fazer uma aplicação no mercado de trabalho as mesmas tem uma menor 

chance de conseguirem uma alocação no mercado devido ao aumento significativo na sua taxa de 

risco, este resultado vale para homens e mulheres em todas as regiões metropolitas analisadas, 

merecendo destaque para esta faixa de idade as regiões metropolitas do Rio de Janeiro e Salvador.  

 

3.5. Forma Funcional do Modelo e Descrição das Variáveis  

 

Existem muitos artigos na literatura sobre a função agregada de matching em que se assume 

que o mercado de trabalho é segmentado. Segundo Petrongolo e Pissarides (2001) a 

heterogeneidade dos trabalhadores é mais convenientemente introduzida na função de matching por 

fazer a suposição de que a intensidade de procura é uma variável de escolha. 

Uma implicação deste fato é que iremos analisar o ajuste de mercado (θ) e a intensidade da 

procura (s)9 para as regiões metropolitanas do Brasil assumindo que estas variáveis estimadas não 

precisam ser as mesmas para os diferentes tipos de trabalhos nas diferentes regiões metropolitanas. 

Neste artigo, iremos assumir que θ e s possam ser funções de características das regiões 

metropolitas do mercado de trabalho e características sócio demográficas de uma pessoa (sexo, 

idade, raça, nível de escolaridade, características familiares). 

Iremos utilizar a forma funcional descrita abaixo seguindo Peracchi e Viviano (2004), 

Podemos a partir da mesma, observar que θ só poderá assumir valores não negativos e s deve estar 

no intervalo entre 0 e 1, então temos que; 
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9 Aqui neste trabalho o S apresentado na equação 1 é o número de trabalhadores desempregados à procura de trabalho, que mede teoricamente a 

intensidade de procura por trabalho, já o is (pequeno) refere-se ao estimado do modelo econométrico. 
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onde β e γ são vetores de parâmetros desconhecidos e Xi e Zi, com Xi ≠ Zi, são vetores contendo as 

características regionais do mercado de trabalho e as características sócio demográficas de uma 

pessoa respectivamente. Para análise, tanto Xi e Zi só contém os efeitos principais e exclui 

interações entre características do mercado de trabalho entre as regiões metropolitanas e as 

características sócio demográficas de uma pessoa.  

Detalhando o vetor Xi temos que o mesmo contém uma variável macro incorporada ao 

modelo que é a razão Admissão-Desligamento10, e pode ser entendida como uma variável que busca 

captar os efeitos entre a demanda e oferta de trabalho e também serve como parâmetro para se 

avaliar a rigidez ou flexibilidade do mercado de trabalho. Esta variável foi obtida através do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)11 e contém informações a partir de 

2004. Para levar em conta possíveis efeitos temporais e características regionais não observadas, o 

vetor Xi também contém dummies temporais (uma para cada ano) e dummies regionais (uma para 

cada região metropolitana). Finalmente, Xi contém um conjunto de dummies para sexo (dummie 

mulher), idade (três faixas etárias: 16-24, 35-44 e 45+), nível educacional das pessoas (quatro 

níveis: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior), Raça 

(Branca e Negra). 

Outra importante variável acrescentada ao vetor Xi, Curso Profissional, busca captar se a 

oferta de cursos profissionais está alinhada com as necessidades da oferta no mercado de trabalho.  

Já o vetor Zi incorpora as mesmas variáveis do vetor Xi e vai além adicionando outras 

características. Vale destacar a inclusão da variável posição da pessoa na família que se divide em 

(Chefe de Domicílio, Cônjuge do Chefe de Domicílio, Filho e uma dummie de Inatividade), e a 

variável canal de busca que capta o modo pelo qual os indivíduos acessam a oferta no mercado de 

trabalho e é composta das seguintes variáveis (Empregador, Exame, SINE, Propaganda, Amigo e 

Familiares). Vale ressaltar que a variável primeiro emprego pode de alguma forma medir a 

qualidade dos empregos que estão sendo ofertados no mercado de trabalho. 

 

3.6. Resultados Econométricos  

 

Os parâmetros da amostra β e γ foram estimados através do modelo de maximização da log-

verossimilhança L ),(ln),(   i i , onde ℓi assume o formato descrito na equação (4) na seção 3.3, 

                                                             
10 Para maiores informações uma descrição mais sucinta das variáveis encontra-se nos anexos deste trabalho. Ver também IBGE, Pesquisa Mensal de 

Emprego. Rio de Janeiro, 2007. 
11 Para maiores detalhes acessar o site http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_estatistico_id/caged_estatistico_basico_tabela.php, cuja pesquisa foi feita 

em 27/02/2015 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_estatistico_id/caged_estatistico_basico_tabela.php
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sendo que θ e s conforme explicitado nas equações (5) e (6)12. O objetivo aqui é verificar a 

importância de algumas variáveis na explicação das transições do mercado de trabalho observando 

principalmente a mudança de desempregado para empregado, que será medido por dois parâmetros, 

um que busca captar o ajuste de mercado e outro que captura a intensidade de procura. Faremos uso 

da variável Primeiro Emprego, Curso Profissional, Raça e uma variável macro que é medida pela 

razão entre o número de admissões e desligamentos conforme já explicado anteriormente. Uma 

outra hipótese que levaremos em consideração é que o indivíduo permanece desempregado durante 

um período e no período seguinte buscamos capturar a sua nova condição de ocupação no mercado 

de trabalho. 

A tabela abaixo apresenta estimativas dos coeficientes β e γ associados, respectivamente, com 

o ajuste de mercado e intensidade da busca. Analisando a tabela 3, o modelo apresenta os resultados 

da estimativa do impacto agregado da posição ocupacional do indivíduo sobre as transições em 

diferentes estados do mercado de trabalho, aqui estamos considerando que o indivíduo encontra-se 

desempregado no período t e queremos observar a sua situação ocupacional no período t+1. A 

referência básica do nosso modelo é no caso um homem fora do mercado de trabalho, sem 

instrução, morando na região metropolitana de São Paulo na faixa etária de 25 a 34 anos com ou 

sem experiência anterior de trabalho e que exerceu algum esforço de procura na semana de 

referência. 

A tabela acima apresenta estimativas dos coeficientes β e γ associados, respectivamente, com 

o ajuste de mercado e intensidade da busca. Analisando a tabela 4, o modelo apresenta os resultados 

da estimativa do impacto agregado da posição ocupacional do individuo sobre as transições em 

diferentes estados do mercado de trabalho, aqui estamos considerando que o indivíduo encontra-se 

desempregado no período t e queremos observar a sua situação ocupacional no período t+1. A 

referência básica do nosso modelo é no caso um homem fora do mercado de trabalho, sem 

instrução, morando na região metropolitana de São Paulo na faixa etária de 25 a 34 anos com ou 

sem experiência anterior de trabalho e que exerceu algum esforço de procura na semana de 

referência.  

Observando as regiões metropolitanas, as estimativas mostram diferenças significativas para o 

ajuste de mercado e intensidade da busca entre homens e mulheres, entre grupos etários, faixas de 

escolaridade e no ajuste temporal. 

 

 

                                                             
12 O modelo de log-verossimilhança da amostra foi maximizada usando o método de otimização de Newton-Raphson fornecida pelo comando ml em 

Stata 12.0, com primeiras e segundas derivadas numéricas, e com os valores iniciais dos parâmetros definidos igual a zero. Para ambos os países, a 

convergência é sempre alcançada após 4 iterações. 
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            TABELA 3: ESTIMATIVAS BRASIL REGIÕES METROPOLITANAS 

   

Rigidez de Mercado Intensidade de Busca 

Brasil RM Brasil RM 

MENSAL  MENSAL  

Coeff. Std. Err. Coeff. Std. Err. 

Constante -1.034*** (0.123) 0.830*** (0.123) 

Mulher -0.350*** (0.0188) -0.327*** (0.0172) 

Idade 16-24 -0.209*** (0.0228) -0.104*** (0.0216) 

Idade 35-44 0.108*** (0.0277) -0.0404 (0.0258) 

Idade 45+ 0.111*** (0.0320) -0.375*** (0.0290) 
Ensino Fundamental I -0.00178 (0.0853) -0.0574 (0.0760) 

Ensino Fundamental II -0.0436 (0.0743) -0.0254 (0.0665) 

Ensino Médio -0.200*** (0.0747) -0.0580 (0.0668) 

Ensino Superior -0.269*** (0.0739) 0.156** (0.0664) 

Curso Profissional -0.0616*** (0.0220) 0.101*** (0.0191) 

Raça Branca 0.0146 (0.0222) -0.0696*** (0.0191) 

Raça Negra 0.0157 (0.0313) 0.0415 (0.0259) 

Razão (Adm / Deslig) 0.185** (0.0835) 0.123* (0.0701) 

Primeiro Emprego   -0.429*** (0.0250) 

Inatividade   -1.192*** (0.0188) 

Chefe de Domicílio   0.117*** (0.0336) 

Cônjuge   -0.177*** (0.0336) 
Filho   -0.0131 (0.0289) 

Empregador   0.293*** (0.0548) 

Exame   -0.402*** (0.0693) 

SINE   0.293*** (0.0600) 

Propaganda   0.299*** (0.0644) 

Amigos e Familiares   0.300*** (0.0590) 

Dummie 

Temporal 

2004 -0.378*** (0.0474) 0.166*** (0.0411) 

2005 -0.534*** (0.0487) 0.177*** (0.0416) 

2006 -0.388*** (0.0471) 0.241*** (0.0411) 

2007 -0.359*** (0.0481) 0.197*** (0.0418) 

2008 -0.0943* (0.0488) 0.0762* (0.0427) 

2009 -0.201*** (0.0490) 0.0357 (0.0425) 

2010 -0.0998** (0.0502) 0.152*** (0.0441) 

2011 0.0154 (0.0512) -0.0179 (0.0446) 
2012 0.0258 (0.0524) -0.0597 (0.0457) 

Dummie 

Regional 

Recife 0.645*** (0.0296) -0.554*** (0.0269) 

Salvador -0.462*** (0.0347) -0.125*** (0.0278) 

Belo Horizonte 0.857*** (0.0275) -0.316*** (0.0259) 

Rio de Janeiro -0.943*** (0.0417) 0.134*** (0.0289) 

Porto Alegre 0.636*** (0.0316) -0.163*** (0.0306) 

Observações 74.764 

Wald chi2(28) 4.168,67 

Prob > chi2 0,0000 

Log likelihood -69.900,375 

                  Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (2003 a 2013). 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Em relação a faixa etária observamos que a mesma se mostra positiva e significativa, exceto 

para a população mais jovem, podemos inferir que a probabilidade de entrar no mercado aumenta 
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embora a intensidade de procura diminua com a faixa etária, atingindo o máximo para a faixa etária 

de 35-44 anos e depois sofre uma queda, porém ainda com valores positivos. 

Para o nível de educação a mesma se mostra significativa para algumas faixas de educação, as 

pessoas com mais escolaridade apesar das estimativas significativa para o ajuste de mercado, 

constata-se que ter ensino médio ou superior apresenta uma maior probabilidade de se conseguir um 

emprego no período t+1, o que é justificável devido a qualificação da mão-de-obra e corroborada 

pela probabilidade positiva da intensidade da busca que é maior se comparada a faixa etária 

avaliada. 

Agora avaliando por raça observamos que a mesma não se mostrou significativa para o ajuste 

de mercado e também para a intensidade de busca, apenas fazendo uma ressalva para a intensidade 

de procura a raça branca se mostrou significativa. 

No que diz respeito aos efeitos temporais verificamos que em geral as variáveis se mostraram 

significativas em sua maioria, em relação ao ajuste de mercado podemos observar que o mercado 

vai ficando menos rígido a medida que o tempo avança, ou seja, aumenta a probabilidade de se 

encontrar emprego no período posterior, e a intensidade de procura apresenta o mesmo 

comportamento e depois fica negativo para os períodos finais. 

Em relação a variável macro que foi incorporado ao modelo que é a razão admissão-

desligamentos a mesma se mostrou significativa mostrando que o mercado apresenta uma tendência 

de ofertar mais vagas em relação aos desligamentos e que a intensidade de busca acompanha este 

movimento. 

Outras duas variáveis importantes para a análise é se o indivíduo tem Curso Profissional e 

Primeiro Emprego, ambas se mostraram significativas para rigidez de mercado e intensidade da 

procura. 

Avaliando o ingresso no mercado de trabalho no período t+1 para o indivíduo que tem curso 

profissional as estimativas mostram ser o mercado menos rígido, tal resultado é reforçado pela 

intensidade de procura que se mostra positiva. 

Para intensidade da busca, a situação do primeiro emprego se mostrou negativa, logo 

podemos interpretar que a pessoas preferem ficar inativas a ficar procurando por emprego, e ter um 

curso profissional se mostrou positiva para a busca por emprego, o que nos indica ser importante 

buscar uma qualificação para quem está fora do mercado. 

Observando a região metropolitana podemos constatar que todas são significativas, um fato 

que merece destaque é que os sinais da rigidez de mercado e intensidade de procura apresentaram 

sinais contrários para todas as regiões metropolitanas, ou seja, a região metropolitana que 

apresentou sinal positivo para rigidez teve o sinal trocado para intensidade e vice versa, apenas 
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Salvador manteve o mesmo sinal. Aqui se pode afirmar que regiões com menor rigidez de mercado 

apresenta uma intensidade de busca menor e vice versa. 

Finalmente observando a condição do indivíduo no domicilio e os canais de busca vale 

ressaltar que as mesmas foram calculadas somente para a intensidade da procura. Todas se 

mostraram significativas, exceto ser filho que não se mostrou significativa. Todas as variáveis 

apresentaram impactos positivos na transição para a obtenção de emprego no período t+1, exceto a 

condição ser cônjuge e exame que apresentaram sinais negativos e esperados no modelo. 

Resumindo, observando o modelo como um todo se pode destacar que a intensidade de 

procura é maior para os homens, com faixa etária entre 25-34, com escolaridade superior e morador 

da região metropolitana de Belo Horizonte, porém as condições do mercado de trabalho no tempo t 

e o tipo de métodos ou canais de busca pesquisa utilizados também tem impactos relevantes na 

probabilidade de participação no momento t+1. 

A tabela 4 destaca o valor médio previsto para a intensidade de busca e ajuste de mercado, 

além das suas elasticidades. Para cada indivíduo na amostra, os valores previstos são computados, 

mantendo variáveis de base, condição do mercado de trabalho anterior, e as características do 

mercado de trabalho regional em sua média, mas permitindo gênero, faixa etária, nível de 

escolaridade e região de residência a variar entre os indivíduos.  

 

           TABELA 4: ESTIMATIVAS BRASIL REGIÃO METROPOLITANA 

 
Intensidade  

de Procura 

(%) 

Rigidez 

de Mercado 

(%) 

Elasticidade 

para S 

(%) 

Elasticidade 

para V 

(%) 

ESTIMAÇÃO 63.0 30.3 14.1 85.9 

Homem 68.1 37.0 19.0 81.0 

Mulher 59.4 25.6 10.7 89.3 

Idade 16-24 62.1 25.9 10.8 89.2 

Idade 25-34 65.6 30.7 14.5 85.5 
Idade 35-44 64.4 35.6 18.0 82.0 

Idade 45+ 58.0 37.3 19.1 80.9 

Raça Branca 63.2 31.6 15.1 84.9 

Raça Negra 65.4 26.4 11.1 88.9 

Ensino Fundamental I 61.1 37.8 19.4 80.6 

Ensino Fundamental 

II 
61.8 37.7 

19.7 80.3 

Ensino Médio 60.5 29.7 13.7 86.3 

Ensino Superior 64.9 26.8 11.5 88.5 

Curso Profissional 65.4 28.9 13.1 86.9 

Recife 51.9 43.2 24.2 75.8 
Salvador 64.7 14.0 1.2 98.8 

Belo Horizonte 57.7 51.9 31.1 68.9 

Rio de Janeiro 70.4 9.0 0.1 99.9 

São Paulo 69.5 22.5 6.2 93.8 

Porto Alegre 63.5 43.0 24.1 75.9 

               Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (2003 a 2013). 
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Estes indicadores permitem avaliar em termos médio a dinâmica do mercado de trabalho para 

as regiões metropolitanas do Brasil. Por exemplo, uma intensidade mais elevada implica que uma 

parte relativamente maior da população procura por um emprego. Assim, pode aumentar a taxa de 

desemprego. No entanto, quando a intensidade da busca está associada com um ajuste de mercado 

suficientemente elevada, o efeito final sobre a taxa de desemprego pode ser de qualquer sinal.  

A intensidade de procura média estimada para o Brasil é igual a 63,0 por cento, ou seja, 63,0 

por cento da população não-empregada realiza alguma ação de busca durante um mês. A 

intensidade média de procura é maior para os homens, para as pessoas com idade entre 25-34 anos, 

e para as pessoas mais educadas. A intensidade de busca também varia consideravelmente em 

relação às regiões metropolitanas, e é maior no Rio de Janeiro no sudeste do Brasil e apresenta 

menor intensidade em Recife, região nordeste do país, o que reflete as diferenças entre o dinamismo 

do mercado levando-se em consideração as diferenças regionais.  

No Brasil, o ajuste médio mensal de mercado é igual a 30,3 por cento, ou seja, cerca de 30 

vagas estão disponíveis para cada 100 candidatos não empregados. As regiões metropolitanas que 

apresentam mais vagas disponíveis são Recife e Belo Horizonte, porém cabe destacar que apesar de 

uma menor rigidez no mercado de trabalho Recife apresenta uma baixa taxa média de procura. 

Olhando a condição ser mulher tem-se que está se mostra significativa, tanto para o ajuste de 

mercado como para a intensidade da busca. Porém, os resultados mostram que as chances das 

mulheres conseguirem um emprego no período posterior é menor que a dos homens, e a intensidade 

de busca é também menor se comparada com a dos homens. 

Fazendo uma comparação por sexo e faixa etária se pode encontrar algumas diferenças 

significativas. Primeiro podemos constatar que as pessoas mais velhas se defrontam com um 

mercado mais frouxo do que os trabalhadores mais jovens (37,3 contra 25,9 por cento). As mulheres 

se defrontam com um mercado mais rígido além de apresentarem um menor esforço de procura. A 

rigidez do mercado é bem maior para as pessoas com nível de escolaridade mais baixa do que para 

as pessoas com o ensino superior (37,8 contra 26,8).  

Estas diferenças acentuadas entre as variáveis anteriormente explicitadas devem-se as grandes 

diferenças que podemos perceber entre as regiões metropolitanas. Por exemplo, observando o ajuste 

de mercado temos no Rio de Janeiro uma estimativa média de 9%, enquanto em Belo Horizonte 

uma estimativa de 51,9%, que representa uma diferença de 42,9% entre as duas regiões, bem acima 

da média nacional.  

Uma conclusão imediata destes resultados nos mostra que as diferenças nas taxas de 

desemprego entre gênero não se dão exclusivamente devido às diferenças decorrentes da 
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intensidade da busca, que é maior para homens do que para as mulheres, e sim as diferenças no 

ajuste de mercado, que é de 11,4 pontos percentuais a mais para os homens. Nossas estimativas 

sugerem também que o desemprego juvenil não é devido à menor intensidade de busca, que para 

este grupo está próximo com a média nacional, mas ao fato de que o ajuste do mercado é de 4,4 

pontos percentuais inferiores a média.  

Agora avaliando as elasticidades do desemprego e da vacância a partir da equação 1, uma 

conclusão imediata dos resultados observando o mercado de trabalho, é que a taxa de criação de 

empregos ou as parcerias formadas ocorre primordialmente pelo lado da demanda do trabalho, o 

que em parte pode ser explicado pela alta rigidez de mercado no Brasil. Pelo lado oferta podemos 

constatar uma baixa elasticidade ao desemprego em comparação ao conjunto de aplicações dos 

candidatos a emprego, ou seja, 14,1 % contra 85,9%.  

Podemos destacar a dinâmica da região metropolitana do Rio de Janeiro que apresenta a 

maior elasticidade média de vacância (99,9%), o que reflete a explicação das parcerias formadas 

quase que exclusivamente pelo lado da demanda no Brasil, o que pode-se inferir comparativamente 

as demais elasticidades apresentadas nas demais regiões metropolitanas o que representa um 

mercado de trabalho bastante desajustado.  

Vale ressaltar a região metropolitana de Belo Horizonte que apresenta algum efeito nas 

parcerias formadas pelo lado da oferta, observando a elasticidade da vacância que foi a menor 

dentre as demais regiões, ou seja, 68,9%, por outro lado, a elasticidade ao desemprego 31,1%, o que 

mais se aproxima de um mercado com perfeita informação. 

 Por fim, nossas estimativas sugerem que no Brasil, a dinâmica do mercado de trabalho é 

impulsionada principalmente pelo lado da procura do mercado. Este resultado é válido para todas as 

regiões metropolitanas. Tal desigualdade é refletida principalmente pelas mulheres, população mais 

jovem e com nível superior.  

 

3.7. Considerações Finais  

 

Neste capítulo avaliamos transições individuais no mercado de trabalho a partir de uma 

função macro agregada fazendo uso de dados sobre indivíduos da Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME) publicado pelo IBGE. A partir da função macro geral introduzimos um modelo de micro 

fundamentos na função de matching que nos permite avaliar as transições no mercado de trabalho 

através de dois aspectos.  

Primeiramente é possível obter informações sobre o grau de ajuste de mercado, que nos 

permite avaliar a dinâmica do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas analisadas, sendo que 
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apesar de existirem muitos institutos oficiais que fazem pesquisa sobre o mercado de trabalho, estes 

institutos ainda deixam muito a desejar nos dados relativos à oferta de vagas, que em geral não 

estão disponíveis ou não apresentam frequência nas pesquisas a nível estadual ou de regiões 

metropolitanas, o que não será um problema porque a variável de rigidez de mercado nos dá esta 

medida de ajuste. 

Uma conclusão geral observada a partir dos resultados obtidos é que o desemprego apresenta 

um alto grau de persistência entre as regiões metropolitanas, porém a sua repartição é muito 

desigual entre gênero, faixa etária, nível de escolaridade e nas regiões metropolitanas. Conclusões 

estas que são reforçadas pela alta rigidez média no mercado de trabalho brasileiro, ou seja, em curto 

prazo as chances de transição de um indivíduo desempregado não obter emprego e bastante 

plausível.  

Observando a rigidez de mercado entre as regiões metropolitanas por sexo e faixa etária vale 

destacar que as pessoas mais velhas se defrontam com um mercado menos rígido em relação aos 

trabalhadores mais jovens, apresentando, porém, menor rigidez para as pessoas com nível de 

escolaridade mais baixa do que para as pessoas com o ensino superior.  

 Os resultados sugerem que no Brasil, a dinâmica do mercado de trabalho é impulsionada 

principalmente pelo lado da procura do mercado, porém apesar deste resultado ser válido para todas 

as regiões metropolitanas, o mesmo se apresenta de forma bastante desigual na formação de 

parcerias no mercado.  

Observando à intensidade da busca vale destacar que uma intensidade maior indica que uma 

parcela significativa da população está procurando por emprego, sendo que a intensidade média de 

procura para o Brasil é de aproximadamente 63% o que indica que esta parcela da população 

desempregada realiza alguma ação de busca através dos canais de procura durante um mês.  

Por fim, em pesquisas futuras podemos avançar outras questões, neste artigo investigamos os 

fluxos de transição do desemprego em curto prazo através do ajuste de mercado e da intensidade de 

procura. Aqui fizemos a suposição de retornos constantes de escala da função de produção macro 

agregada, outras suposições poderiam ser testadas, poderíamos comparar mercados diferentes, por 

exemplo, outros países na América do Sul. Poderíamos também incluir uma variável para avaliar a 

qualidade e tamanho dos mercados, investigar mudanças nos resultados supondo que os 

trabalhadores são heterogêneos e apresentam diferentes tipos de habilidade, abrindo-se a 

possibilidade de estudarmos diferentes tipos de funções de tecnologia de matching. Observar 

também o período de desemprego dentro de um prazo maior e também a qualidade e oferta de 

salário do novo emprego encontrado, além de medir a eficiência do processo de busca por um novo 

emprego. 
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APÊNDICE 

 

Anexo 1 – Descrição das Variáveis Utilizadas no Modelo. 

 

As variáveis foram construídas tomando como referência a série de relatórios metodológicos 

– Pesquisa Mensal de Emprego (PME), volume 23, segunda edição, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2007. Iremos abaixo descrever as variáveis utilizadas no modelo. 

Em relação a categoria estados ocupacionais podemos destacar na PME três categorias que 

fizemos uso neste trabalho através da condição de ocupação, sejam elas: Empregado (Pessoas 

ocupadas na semana de referência), Procurando Emprego (Pessoas desocupadas na semana de 

referência) e Inativo (Pessoas não economicamente ativas). 

   

a) Empregado: São classificadas como ocupadas na semana de referência as pessoas que 

exerceram trabalho, remunerado ou sem remuneração, durante pelo menos uma hora completa na 

semana de referência, ou que tinham trabalho remunerado do qual estavam temporariamente 

afastadas nessa semana. Considera-se como ocupada temporariamente afastada de trabalho 

remunerado a pessoa que não trabalhou durante pelo menos uma hora completa na semana de 

referência por motivo de férias, greve, suspensão temporária do contrato de trabalho, licença 

remunerada pelo empregador, más condições do tempo ou outros fatores ocasionais. Assim, 

também, foi considerada a pessoa que, na data de referência, estava afastada: por motivo de licença 

remunerada por instituto de previdência por período não superior a 24 meses; do próprio 

empreendimento por motivo de gestação, doença ou acidente, sem ser licenciada por instituto de 

previdência, por período não superior a três meses; por falta voluntária ou outro motivo, por período 

não superior a 30 dias; 

b) Procurando Emprego: São classificadas como desocupadas na semana de referência as 

pessoas sem trabalho na semana de referência, mas que estavam disponíveis para assumir um 

trabalho nessa semana e que tomaram alguma providência efetiva para conseguir trabalho no 

período de referência de 30 dias, sem terem tido qualquer trabalho ou após terem saído do último 

trabalho que tiveram nesse período; e 

c) Inativo: Nesta categoria foram incluídas as pessoas não economicamente ativas na semana 

de referência compreendem as pessoas não classificadas como ocupadas nem como desocupadas 

nessa semana. 
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Fazendo agora a descrição das variáveis explicativas podemos ressaltar os canais de procura 

escolhido, idade, sexo, posição na família, raça, educação e algumas dummies temporais e 

regionais. 

Os canais de procura estão divididos em seis categorias, sejam eles:  

 

a) Empregador: Nesta categoria foi incluída a última providência que a pessoa tomou para 

conseguir trabalho no período de 365 dias;  

b) Exame: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que fizeram concurso mais as que se 

inscreveram em concurso; 

c) SINE: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que consultaram Agência ou Sindicato 

mais as pessoas que consultaram o SINE;  

d) Propaganda: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que colocaram ou responderam 

anuncio;  

e) Amigos e Familiares: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que consultaram amigo, 

parente ou colega; e  

f) Outros: Nesta categoria foram incluídas as pessoas que tomaram alguma providencia para 

iniciar empreendimento por conta própria ou empregador juntamente com as pessoas que tomaram 

outra providencia.  

 

As demais variáveis utilizadas foram as seguintes: 

 

a) Admissões: Base de dados extraída da CAGED/RAIS que compreende os indivíduos que 

conseguiram um primeiro emprego, reemprego e transferências de entrada no mercado de trabalho. 

b) Desligamentos: Base de dados extraída da CAGED/RAIS que compreende os indivíduos 

dispensados do emprego, espontâneos, aposentados, mortes e transferências de saída no mercado de 

trabalho. 

c) Primeiro Emprego: dummie de entrada no mercado de trabalho, nesta categoria foram 

incluídas as pessoas desocupadas na semana de referência com procura de trabalho no período de 

referência de 30 dias que nunca trabalharam; 

d) Curso Profissional: dummie de qualificação profissional, nesta categoria foram incluídas as 

pessoas que concluíram algum curso de qualificação profissional em algum dos três níveis: básico, 

técnico e tecnológico; 

e) Idade: Idade do indivíduo que é calculada em relação à data de referência, criada a partir da 

faixa etária especificada no modelo. Temos então aas seguintes faixas etárias: De 0 a 15 anos, 16 a 

24 anos, 25 a 34, 35 a 44 e 45 anos ou mais. 
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f) Idade ao Quadrado: termo quadrático da idade, sendo obtida da seguinte forma: IDADE2 = 

IDADE*IDADE. A relevância desta variável no trabalho é que na mesma consegue captar o efeito 

do U invertido da idade em relação ao lado da oferta de trabalho, pode também ser condicionado ao 

sexo. 

g) Mulher: dummie de sexo cujo valor é 1 se o indivíduo for mulher e zero caso contrário. 

h) Chefe de Domicílio: dummie cujo valor é 1 se a pessoa que é a principal responsável pela 

unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim for considerada pelos demais membros e zero 

caso contrário. 

i) Cônjuge: dummie cujo valor é 1 se a pessoa que é casada(o) com o principal responsável 

pela unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim for considerada pelos demais membros e 

zero caso contrário. 

j) Filho: dummie cujo valor é 1 se a pessoa que é filha(o) do principal responsável pela 

unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim for considerada pelos demais membros e zero 

caso contrário. 

k) Outros: dummie cujo valor é 1 se a pessoa não é o chefe de domicílio, cônjuge ou filho do 

principal responsável pela unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim for considerada pelos 

demais membros e zero caso contrário. 

l) Branca: dummie de cor ou raça cujo valor é 1 se a pessoa se declara branca e assume valor 

zero caso contrário. 

m) Preta: dummie de cor ou raça cujo valor é 1 se a pessoa se declara preta e assume valor 

zero caso contrário. 

n) Outra Raça: dummie de cor ou raça cujo valor é 1 se a pessoa se declara de outra cor, 

diferente de preta e branca e assume valor zero caso contrário. 

o) Sem Instrução: dummie que representa anos de estudo, considera-se nesta situação a pessoa 

que nunca frequentou escola ou creche, ou que frequentava ou frequentou creche, curso pré-escolar, 

classe de alfabetização ou curso de alfabetização de jovens e adultos; 

p) Fundamental 1 Incompleto: dummie que representa anos de estudo, a contagem dos anos 

de estudo teve início em 1 ano, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso de 

ensino fundamental, de primeiro grau ou elementar até 3 anos de estudo; 

q) Fundamental 2 Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o 

indivíduo entre 4 a 7 anos de estudo. 

r) Médio Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o indivíduo entre 

8 a 10 anos de estudo. 

s) Superior Incompleto: dummie que representa anos de estudo e compreende o indivíduo 

com 11 ou mais anos de estudo. 
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t) Dummie Regional: identificam a região metropolitana de residência do indivíduo, no caso 

temos seis regiões metropolitanas em análise, sejam elas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre; e 

u) Dummie Temporal: identifica os indivíduos no ano em que a pesquisa e realizada, no caso 

a pesquisa está distribuída entre os anos de 2003 a 2013. 
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Anexo 2 - Painéis, grupos de rotação e número de visitas. 

 

TABELA 1: PAINEL PME 
 

 
Ano 

 
Mês 

Painel A Painel B Painel C Painel D 
 

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
 

B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8 
 

C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8 
 

D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6 
 

8   7 
 

8 

4   3   2   1 
 

4   3   2 
 

4   3 
 

4 

 
5 

 

6     5 
 

7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6 
 

8   7 
 

8 

 
1 

 

2   1 
 

3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2 
 

4   3 
 

4 

 
5 

 

6     5 
 

7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6 
 

8   7 
 

8 

 

1 
 

2   1 
 

3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2   1 
 

4   3   2 
 

4   3 
 

4 

 
5 

 

6     5 
 

7  6     5 
 

8   7  6     5 
 

8   7  6     5 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

3 
 

3 

Janeiro 
 

Fevereiro 
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4. ESFORÇO DE BUSCA POR EMPREGO E EFEITO EXAUSTÃO DO PROGRAMA DE 

SEGURO-DESEMPREGO NO BRASIL  

 

 

Resumo 

 

 O presente capítulo busca verificar a existência do efeito exaustão para os indivíduos que estão 

recebendo o benefício do seguro-desemprego. O efeito exaustão ocorre quando há um esforço 

crescente de busca por emprego à medida que o benefício do seguro-desemprego vai exaurindo, 

Mortensen (1977). Na acomodação empírica deste efeito, este trabalho verifica se a propensão a 

procurar emprego, vis a vis a inatividade, aumenta com as parcelas restantes do seguro-desemprego. 

Para isto estima-se um modelo logit com efeitos aleatórios de mercados locais, utilizando a base de 

dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego Metropolitana (PED) do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) no período de 1998 a 2010, que identifica a parcela 

do seguro e o estado da natureza do trabalhador.   

Os resultados encontrados evidenciam um efeito exaustão onde a probabilidade de procurar 

emprego para indivíduos que estão na última parcela do seguro é 24,31% maior que indivíduos na 

primeira parcela. Verificou-se ainda que o esforço de reentrada no mercado de trabalho é maior para 

indivíduos que possuíam melhores empregos anteriores, com maiores níveis educacionais, e maiores 

níveis de renda familiar, o que também reforça a explicação de efeito exaustão via diminuição 

progressiva do salário de reserva. Outra evidência importante foi uma maior propensão à inatividade 

após o ano de 2004, controlando pelas características do trabalhador o que sugere um ambiente 

institucional de mercado mais favorável à ociosidade, mesmo com uma tendência crescente da 

economia no período analisado.   

 

Palavras-chaves: Modelo logit com efeitos aleatórios; Seguro-Desemprego; Exaustão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

4. SEARCH EFFORT FOR EMPLOYMENT AND EFFECT EXHAUSTION OF 

UNEMPLOYMENT INSURANCE PROGRAM IN BRAZIL  

 

Abstract 

 

This chapter seeks to verify the existence of the exhaust effect for individuals who are receiving 

benefits of unemployment insurance. The exhaust effect occurs when there is a growing effort to 

search for employment as the benefit of unemployment insurance will exhausting, Mortensen (1977). 

In empirical accommodation of this effect, this study verifies that the propensity to seek employment, 

vis a vis inactivity increases with the remaining portions of the unemployment insurance. For this 

estimate a logit model with random effects of local markets, using the database Job Search and 

Metropolitan Unemployment (PED) of the Inter-Union Department of Statistics and Economic 

Studies (DIEESE) from 1998 to 2010 identifies the portion of the insurance and the state of the 

worker's nature. 

Our results show an exhaust effect where the probability of seeking employment for individuals 

who are in the latest installment of insurance is 24,31% higher than individuals in the first installment. 

It was also found that the re-entry effort in the labor market is higher for individuals who had better 

previous jobs, with higher levels of education and higher levels of household income, which also 

reinforces the effect of explanation exhaustion via progressive decrease in salary booking. Another 

important evidence was a greater propensity to inactivity after 2004, controlling for worker 

characteristics suggesting more favorable to idleness market institutional environment, even with a 

growing trend of the economy in this period. 

 

Keywords: Logit model with random effects; Unemployment Insurance; Exhaustion. 
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4.1. Introdução  

 

A perda do emprego representa um grande fardo para o trabalhador, com efeitos econômicos, 

sociais, e psicológicos que podem ser intensos e prolongados. O benefício do seguro-desemprego foi 

criado para assegurar uma renda temporária ao trabalhador enquanto reprograma sua reinserção no 

mercado de trabalho. Este benefício recebido em um número de parcelas pré-definidas, finitas, e 

proporcionais ao salário anterior. A relação contínua e inversa entre o esforço de busca por um novo 

emprego e o tempo de benefício restante do seguro ficou conhecida como efeito exaustão, tendo em 

Mortensen (1977) um importante marco teórico.  

Nesse trabalho, Mortensen (1977) da ênfase a variável de esforço de busca por emprego como 

uma variável de decisão importante do trabalhador que foi demitido e está recebendo seguro 

desemprego. O modelo pressupõe um trade-off entre tempo dedicado a busca por emprego e o lazer, 

que juntamente com a redução gradual do salário de reserva do trabalhador sem emprego, faz com 

que o esforço de reinserção no mercado seja função inversamente relacionada ao tempo e valor do 

seguro desemprego. Se o mesmo for recebido em um número de parcelas fixas, o esforço aumentaria 

gradualmente com a diminuição da quantidade de parcelas, e geraria um salto em torno do último 

pagamento. 

   A partir do trabalho de Mortensen (1977) dá-se a abertura para duas análises de estudos 

correlacionadas, a primeira mostra o clássico efeito reverso de aumento do seguro no tempo de 

desemprego e a segunda a área de pesquisa conhecida na literatura como spike. A hipótese central do 

seu modelo é que com a redução das parcelas do benefício implica em aumento no esforço de procura 

por trabalho devido ao aumento do risco moral, porque o trabalhador não quer ficar sem renda quando 

o benéfico cai para zero. Deve-se também assumir no seu modelo que lazer e renda são substitutos, 

este fato explicaria o efeito exaustão.   

No lado empírico, uma dificuldade encontrada para testar as hipóteses derivadas do modelo de 

Mortensen (1977) está relacionada como medir esforço entre desempregados, ou seja, trabalhadores 

que usam tempo diário declarado dedicado a busca por emprego. 

Chetty e Weber (2007) que faz um resumo da literatura existente sobre o pico nas taxas de saída 

do desemprego sendo considerado este efeito como uma distorção do programa ao conceder o 

benefício. Uma constatação verificada no seu trabalho e no seu caso aplicada a Áustria é que a maioria 

dos candidatos não espera o esgotamento do benefício para tentarem uma reinserção no mercado de 

trabalho. Este resultado é importante principalmente para a avaliação do efeito de exaustão, pois a 

duração de recebimento do benefício serve de referência para avaliarmos os custos do programa de 

seguro-desemprego e a sua efetividade em relação aos tipos de beneficiários.  
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O trabalho de Teixeira (2013), um dos únicos tratando o efeito do seguro no Brasil, usa tempo 

de desemprego. Vale ressaltar que no Brasil 45% dos segurados que estão recebendo são inativos, ou 

sejam, não realizaram qualquer esforço de busca declarada, sendo importante incorporar estes 

beneficiários na análise de esforço.  

Neste trabalho testamos a hipótese de efeito exaustão inserindo este tipo de beneficiário na 

análise. Nestes termos estimamos o efeito exaustão comparando a situação de desemprego, e, 

portanto, de busca de por emprego, vis a vis, a inatividade declarada de não tomar qualquer atitude 

de procura por emprego limitando a amostra à beneficiários do programa de seguro desemprego no 

Brasil.  

A metodologia empírica para testar a hipótese de exaustão é verificar se a propensão a 

inatividade diminui continuamente ao longo das parcelas restantes do seguro desemprego. Para isto 

estima um modelo logit binário com efeitos aleatórios para o mercado local utilizando a base de dados 

da Pesquisa de Emprego e Desemprego Metropolitana (PED) do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) no período de 1998 a 2010, que não apenas identifica a 

condição de beneficiário do programa seguro desemprego como também a parcela específica recebida 

no mês.  

O capítulo está estruturado da seguinte forma. A seção 4.2 faz uma revisão da literatura sobre 

o tema dividida em duas partes. Na primeira parte, abordar aspectos sobre a evolução do seguro-

desemprego no Brasil até os dias atuais destacando as principais medidas governamentais que o 

instituíram. Já a segunda parte, faz um levantamento da literatura existente sobre o efeito da exaustão 

na procura por emprego. Cabe destacar que o efeito de exaustão pode acarretar em dois outros efeitos, 

ou seja, o efeito de liquidez decorrente da postergação de busca por uma nova reinserção no mercado 

e também outro efeito subjacente associado ao efeito de risco moral. Em particular, o artigo ira captar 

apenas o efeito de liquidez aqui denotado pelo nível de esforço que o indivíduo exerce quando o seu 

benefício está próximo do esgotamento. 

A seção 4.3 está estruturada em três partes, sejam elas: modelo logit de efeitos aleatórios, base 

de dados e descrição das variáveis e análise descritiva dos dados. A importância do modelo é que o 

mesmo captura para indivíduos com características semelhantes as probabilidades de que os mesmos 

exerçam algum tipo de esforço de busca comparado com o indivíduo que não exerceu nenhum nível 

de esforço dependendo da região metropolitana. Na seção 4 é feita a análise dos resultados do efeito 

exaustão é se o mesmo é influenciado pelas decisões individuais, além observar de que maneira as 

demais características individuais condicionam a duração de recebimento do benefício.  

Por fim, a seção 4.5 apresenta as principais conclusões e procura contribuir e avançar nas 

discussões sobre os mecanismos comportamentais do seguro-desemprego. 
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4.2. Revisões de Literatura  

4.2.1. Seguro-Desemprego no Brasil 

 

O sistema de benefício do seguro-desemprego atual foi criado em 10 de março de 1986 pelo 

Decreto-Lei n. 2.2841 e regulamentado pelo Decreto n. 92.6082 de 30 de abril de 1986 em resposta à 

crise macroeconômica e como parte integrante do Plano Cruzado3, embora já previsto na constituição 

de 1946. No entanto, o processo de implementação teve uma característica emergencial devido à crise 

o que acabou por comprometer a sua divulgação. Assim, devido à falta de informação e as restrições 

de acesso o programa foi pouco utilizado. O programa em seu início teve por base o modelo europeu, 

cujo objetivo era o de garantir uma renda mínima aos trabalhadores demitidos sem justa causa, porém 

uma das causas principais da sua baixa amplitude deve-se a não observância das fontes de custeio do 

programa, ou seja, o pagamento do benefício ficava na dependência da disponibilidade de recursos 

do Tesouro Nacional e não existia nenhuma contrapartida de financiamento via arrecadação segundo 

Balbinotto Neto e Zilberstajn (1999). 

Para requerer o benefício o trabalhador deverá atender aos seguintes três requisitos de acordo 

com o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Primeiro ter pelo menos 36 contribuições a 

previdência social nos últimos 4 anos; comprovar a condição de assalariado nos últimos seis meses 

com registro formal na Carteira de Trabalho e Previdência Social e ter sido dispensado a mais de 30 

dias para solicitar o seguro. 

O benefício veio alcançar a sua maturidade com a promulgação da nova constituição4 do Brasil 

no ano de 1988, sendo que estabeleceu as condições para o financiamento do agora Programa de 

Seguro-Desemprego (e não mais benefício) e criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)5. 

Entretanto, o FAT foi criado apenas em 1990, através do Decreto-Lei 7.9986 de 11 de janeiro, sendo 

que a sua principal fonte de recursos era composta pelos aportes advindos do Programa de Integração 

Social (PIS) e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP).  

A partir do Decreto-Lei de 1990 que criou o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (CODEFAT), o programa incorporou novas características e condições além da 

                                                             
1 Para maiores detalhes acessar http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=107035&norma=130054. 
2 Para acessar o texto na integra consultar http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92608-30-abril-1986-442611-

publicacaooriginal-1-pe.html 
3 O Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas, lançado pelo governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1986, com base no decreto-lei nº 

2.283, de 27 de fevereiro de 1876, sendo José Sarney o presidente da República e Dílson Funaro o ministro da Fazenda. 
4 Com a Constituição de 1988, o seguro-desemprego alçou a condição de programa de seguro-desemprego, tendo sido a sua assistência financeira 

ampliada a outras categorias tais como: desempregado sem justa causa, bolsa qualificação, auxílio ao pescador artesanal, ao trabalhador doméstico e 

aos trabalhadores em condições precárias de trabalho (MTE). 
5 De acordo com o portal do Ministério do Trabalho e Previdência Social o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), é um fundo especial, de natureza 

contábil-financeira, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento 

Econômico. A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o Programa de Integração Social – PIS, criado por meio da Lei 

Complementar n° 07, de 07 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído pela Lei 

Complementar nº 08, de 03 de dezembro de 1970. Pesquisa feita em http://portalfat.mte.gov.br/sobre-o-fat/ no dia 03/04/2016. 
6 Para maiores detalhes acessar a página http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7998.htm. 

http://portalfat.mte.gov.br/sobre-o-fat/
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concessão do benefício, ou seja, o programa agora era responsável além da concessão do mesmo, de 

criar condições para a qualificação social e profissional através do Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ) e Intermediação da Mão-de-Obra, através das iniciativas de formação pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e 

a sua elegibilidade expandiu-se para uma gama mais vasta de trabalhadores.  

A partir da nova lei nº 8.9007 de 30 de junho de 1994 o benefício agora estava vinculado ao 

tempo de carteira assinada nos últimos dois anos antes do processo demissionário, sendo que o tempo 

do benefício foi estabelecido de acordo com o seguinte critério: (i) três parcelas, se o trabalhador 

comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo 

seis meses e no máximo onze meses, no período de referência; (ii) quatro parcelas, se o trabalhador 

comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo 

doze meses e no máximo vinte e três meses, no período de referência e (iii) cinco parcelas, se o 

trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, 

de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência.  

Em relação à prorrogação por mais dois meses a lei manteve as mesmas características para 

grupos específicos de segurados, a critério do CODEFAT, desde que o gasto adicional representado 

por este prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, dez por cento do montante da Reserva 

Mínima de Liquidez, cujo objetivo era o de assegurar aos grupos citados os recursos necessários a 

cobertura adicional do programa de seguro-desemprego.8  

Importante acrescentar que desde a sua criação outras categorias de trabalhadores foram 

incorporadas ao programa, e não somente aos desempregados do setor formal da economia. Podemos 

então incluir quatro categorias que foram incorporadas ao longo do tempo, sejam elas: (i) Seguro-

Desemprego Pescador Artesanal no ano de 1992; (ii) Bolsa Qualificação em 1999; (iii) Seguro-

Desemprego Empregado Doméstico em 2001 e (iv) Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado em 

2003. 

Para fins da análise pretendida neste trabalho, pode-se dizer que o programa de seguro-

desemprego não sofreu grandes alterações nos seus critérios, além da inclusão de mais categorias de 

trabalhadores com acesso a este benefício. Apenas recentemente tivemos alterações importantes nas 

regras do programa que passou a exigir mais meses de trabalho para o requerente ter direito ao 

benefício, exclusivamente quando da primeira e da segunda solicitação. As exigências necessárias a 

                                                             
7 Para maiores detalhes acessar a página http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=117383&norma=139576. 
8 Para maiores detalhes acessar o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 28 

de dezembro de 1991 no seguinte endereço: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8352.htm#art1. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8352.htm#art1
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partir da terceira solicitação foram preservadas de acordo com Borges e Fernandes (2015). Estas, no 

entanto, não estão compreendidas no período de análise deste trabalho.9 

 

4.2.2. Literatura de Efeito Exaustão 

 

No Brasil a política de subsídio ao desemprego ou seguro-desemprego têm sido alvo de grande 

debate político. Em decorrência da importância do subsídio ao trabalhador desempregado e elegível 

para o benefício, precisamos melhor avaliar este instrumento de proteção social, pois o mesmo é um 

fator condicionante na medida dos esforços de procura de emprego dos beneficiários. 

Mortensen (1977) mostra no seu modelo que na situação inicial de um trabalhador recém 

demitido o esforço diminui em relação à duração máxima do benefício. Porém à medida que os 

benefícios vão se esgotando o esforço de busca por emprego aumenta quando o seguro se aproxima 

do seu fim, podemos observar este efeito no gráfico 1. O efeito é medido pela trajetória descrita 

graficamente partir do ponto inicial St até o período T.   

 

Gráfico 1: Procura por Emprego no Tempo 

 

 
 

 

No caso particular deste trabalho, o efeito exaustão é medido pelo aumento da probabilidade 

que o trabalhador beneficiário do seguro exerça algum esforço de busca declarado comparado com o 

indivíduo que não exerceu nenhum esforço, considerando que as características são semelhantes à 

medida que o seguro-desemprego vai se esgotando. Esta é a ideia central mensurada graficamente, 

considerando que o esforço é uma função crescente e continua no tempo medida pelo tempo de 

desemprego. 

O trabalho de Mortensen (1977) leva também em consideração além do tempo do benefício, o 

efeito do valor do seguro além de considerar o efeito do salário de reserva na decisão de procura ou 

                                                             
9 Recentemente o programa de seguro-desemprego sofreu uma alteração significativa, para maiores detalhes ver a Medida Provisória no 665, de 30 de 

dezembro de 2014 

Procura por 

Emprego  

St 

 T Duração do Desemprego 
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busca por um novo posto de trabalho. Observando o efeito graficamente constata-se que a trajetória 

do salário de reserva vai decrescendo a medida que o seguro se aproxima do período T, o que acaba 

por induzir um aumento no esforço de procura que ocasiona um impacto positivo sobre a taxa de 

desemprego, de acordo com om gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2: Salário de Reserva 

 

  
 

As primeiras pesquisas teóricas sobre o efeito exaustão na literatura que trata dos efeitos do 

benefício em relação ao tempo, valor do benefício ou salário de reserva pode ser encontrada nos 

trabalhos pioneiros de Mortensen (1977) e Burdett (1979). A introdução do tempo na análise em 

vários estudos evidencia que existe um aumento no esforço ou procura por emprego quando o seguro 

se aproxima do fim, e que este pico acontece um pouco antes da exaustão do benefício. 

Este fenômeno pode ser constatado no trabalho de Katz e Meyer (1990), sendo que a 

justificativa para a ocorrência de tal fato é que a medida que o benefício se aproxima do fim, o 

desempregado age de forma racional a não incorrer no risco de continuar desempregado ou ficar 

inativo. Em outras palavras, o indivíduo não quer ficar sem renda permanente. Este comportamento 

otimizador dos indivíduos sugere que os mesmos exploram os benefícios do seguro até o limite 

máximo do seu salário de reserva que depende de fatores tais como a renda familiar per capita e a 

qualidade do trabalho anterior, este último é determinante do valor do seguro.  

No entanto Krueger e Muller (2008) tem outro olhar sobre a questão dos benefícios. 

Consideram que a relação do tempo de recebimento do benefício versus o tempo dedicado à procura 

de um novo emprego incorpora na relação um efeito de risco moral, pois indiretamente subsidia o 

lazer enquanto o indivíduo está desempregado, reduzindo os incentivos para procurar um novo 

emprego e voltar ao trabalho, como pode-se observar no gráfico 3. Este efeito pode ser observado 

entre o ponto inicial qt até o período T, e a sua curvatura depende da exigência sobre as ofertas 

salariais, sendo que um risco crescente está associado ao esforço de busca maior e um menor salário 

de reserva. 

 

     T Duração do Desemprego 

                        Salário de Reserva  

    Wt* 
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Gráfico 3: Taxa de Risco 

 

 
 

Outra constatação feita de acordo com Krueger e Muller (2008) é que os candidatos a emprego 

que provavelmente têm menos acesso aos recursos financeiros (por exemplo, porque eles não têm um 

cônjuge que trabalha) tendem a responder mais aos benefícios do seguro-desemprego do que aqueles 

com maior capacidade financeira. 

Cabe destacar o artigo de Lyk-Jensen e Weatherall (2013) que avaliam como os desempregados 

de longa duração reagem à ameaça de ficar sem seguro-desemprego após recebê-la por quase quatro 

anos, e observam também para este grupo de desempregados se ainda é possível encontrar postos de 

trabalho, se o período do benefício for reduzido. 

Existem também estudos que relacionam as durações potenciais dos benefícios (PBD) com as 

reformas que podem ser implementadas no programa de seguro-desemprego objetivando a saída do 

desemprego.  

De acordo com Lyk-Jensen e Weatherall (2013) vale destacar alguns estudos sobre o tema, 

Card e Levine (2000) fazem um estudo dos benefícios sem, contudo, levar em consideração as 

condições de mercado, já van Ours e Vodopivec (2006) usam outra fonte de variação para avaliar a 

duração do benefício potencial (PBD). Lalive et al. (2005) analisam mudanças, tanto a taxa de 

substituição e do PBD. Estas alterações afetam os trabalhadores desempregados de forma diferente 

dependendo da sua idade, a sua experiência de trabalho e sua renda. As conclusões destes estudos 

mostram efeitos muito pequenos e insignificantes antes da exaustão, mas um pico no momento da 

exaustão.  

Por fim, com este pequeno levantamento da literatura de exaustão, alguns fatos estilizados 

merecem destaque. Primeiro é majoritária a hipótese que a diminuição dos benefícios do seguro-

desemprego leva o trabalhador desempregado a otimizar as suas decisões de procura apenas no fim 

do benefício, ressaltando que esta diferença temporal implica apenas na antecipação do pico, mas o 

efeito exaustão existe para os diferentes tipos de trabalhadores. Em segundo lugar, a explicação do 

pico na procura por emprego deve-se a queda do salário de reserva à medida que a taxa de busca por 

emprego vai aumentando lentamente. 

Taxa de Risco 

qt 

     T Duração do Desemprego 
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4.3. Metodologia  

 

Na formulação do problema faremos a descrição do modelo que será aplicado neste trabalho, 

com o objetivo de identificar qual a relação existente entre a procura por emprego e o recebimento 

do seguro-desemprego para os indivíduos que estão na situação ocupacional de desemprego aberto10 

ou inativo puro11 de acordo com a definição da Pesquisa de Emprego e Desemprego Metropolitana 

(PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE).  

O modelo busca capturar a trajetória de busca por emprego ao longo do processo de exaustão 

do seguro-desemprego, desde a primeira até a sexta prestação do benefício, verificando como a 

probabilidade de procurar emprego, vis-à-vis ficar inativo, aumenta à medida que as prestações do 

benefício vão se esgotando. Utiliza-se para isto um modelo logit de probabilidade, com efeitos 

aleatórios para mercados locais dos trabalhadores.    

 

4.3.1. Modelo logit de efeitos aleatórios  

 

De acordo com Guo e Zhao (2000), muitos pesquisadores tem demonstrado um grande interesse 

em estudos de problemas caracterizados por dados com uma estrutura hierárquica e com variáveis 

dependentes dicotômicas. No caso deste trabalho a variável dependente é caracterizada pelo 

recebimento ou não do seguro-desemprego, ou seja, a variável de interesse pose ser vista como tendo 

resultados binários ou dicotômicos. 

No caso do modelo logit, utilizado neste trabalho, permite-se que existam efeitos aleatórios no 

grupo12, ou seja, a probabilidade de procura pode ser diferente para indivíduos com as mesmas 

características. Usualmente a modelagem adotada para variáveis dependentes dicotómicas utiliza a 

função logística. Este estudo utiliza essa abordagem e, adicionalmente, supõe-se que a procura por 

emprego é uma variável aleatória do tipo Bernoulli. 

Em resumo, o modelo apresentado a seguir mede a probabilidade de o trabalhador desocupado 

exercer ou não esforço de busca em um dado período através de uma especificação logit de efeitos 

aleatórios. Como dito no parágrafo anterior, a suposição de efeitos aleatórios é admitida a fim de 

                                                             
10 Segundo o Manual do PED de novembro de 2008, Desempregados são indivíduos que se encontram numa situação involuntária de não-trabalho e 

Desemprego Aberto refere-se à condição das pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram 

nenhum trabalho nos sete últimos dias.  
11 De acordo com o manual do PED Inativo refere-se a parcela da População em Idade Ativa (PIA) que não está ocupada ou desempregada. Incluem-se 

as pessoas sem procura de trabalho que, nos últimos 30 dias, realizaram algum trabalho de forma excepcional porque lhes sobrou tempo de seus afazeres 

principais. São consideradas no PIA as pessoas com 10 ou mais anos de idade. Inativo Puro pessoas de 10 anos e mais sem nenhum trabalho, sem 

procura efetiva de trabalho e sem disponibilidade para trabalhar, porque não tem condições e/ou necessidade de trabalhar. 
12 No caso deste trabalho os grupos correspondem às regiões metropolitanas estudas no trabalho. 
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verificar se os indivíduos que detêm as mesmas características podem ter probabilidades diferentes 

dependendo da região metropolitana. 

Seja yij definida da seguinte forma; 

 






contrário do 0

busca de esforço exerce  região da  indivíduo o se 1 ji
yij  

 

Assim, defina pij = Pr(yij = 1). Utilizando o modelo logit chega-se a seguinte especificação do 

modelo econométrico: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑖𝑗 = log [
𝑝𝑖𝑗

1−𝑝𝑖𝑗
] = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑥𝑖𝑗           (1) 

onde 

 

𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝑢𝑗                            (2) 

 

com i = 1, ... n denotando o indivíduo e j = 1, ... s a região metropolitana, por fim admite-se a hipótese 

usual de que uj ~ N (0, σ2), em que uj representa o efeito aleatório do modelo. 

Como o efeito aleatório uj é normalmente distribuído com média zero e variância igual a u
2, o 

modelo pode ser reescrito para incluir a probabilidade de resposta para o indivíduo i beneficiário do 

seguro, no grupo j como: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑖𝑗 = log [
𝑝𝑖𝑗

1−𝑝𝑖𝑗
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑗 + 𝑢𝑗           (3) 

 

Guo e Zhao (2000) afirmam que o modelo multinível para os resultados binários também pode 

ser derivado através da especificação de uma variável latente. Nós assumimos que existe uma variável 

latente y*ij subjacente a yij. Assim a resposta binária yij pode ser observada diretamente, mas não y*ij. 

Suponha, no entanto, que y*ij > 0 se yij = 1. Um modelo multinível para y*ij equivalente para (3) pode 

ser escrito como: 

 

𝑦𝑖𝑗
∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝐷2𝑖 + 𝛽2𝐷3𝑖 + 𝛽3𝐷4𝑖 +  𝛽4𝐷5𝑖 + 𝛽5𝐷6𝑖 +  𝑋𝛽 + 𝑒𝑖𝑗           (4) 

  

Sendo este o modelo logit com intercepto aleatório que será estimado para mensurar a decisão 

do indivíduo que é beneficiário do seguro se exerce ou não esforço de busca considerando o efeito na 

vizinhança do mercado de trabalho, onde: 
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X = vetor das i variáveis independentes medidas no nível 1; 

Dij = vetor de dummies das parcelas do seguro-desemprego; 

β0 = intercepto; 

β = vetor dos i parâmetros a serem estimados pelo modelo; e 

eij = termo de erro, cuja distribuição é normal.  

 

Consistente com esta hipótese de distribuição sobre eij, os parâmetros do modelo de regressão 

logística podem ser estimados por máxima verossimilhança (ML), onde a construção da função de 

probabilidade é dada como segue:  

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑖𝑗 = log[𝑝𝑖𝑗 = 1/𝑋] =
exp (𝑋𝑖𝑗

′ 𝛽𝑗)

1+ exp (𝑋𝑖𝑗
′ 𝛽𝑗)

           (5) 

 

A equação 5 representa o chamado Modelo Logístico de Intercepto Aleatório que será 

utilizado para estimar o efeito exaustão para os beneficiários do seguro-desemprego em relação aos 

inativos considerando a estrutura hierárquica dos dados utilizados. 

 

4.3.2. Base de Dados e Descrição das Variáveis 

 

A presente pesquisa é tomada a partir de um conjunto de todas as pesquisas de emprego e 

desemprego metropolitano (PED Metropolitana) que é realizada mensalmente sem interrupções e 

coletadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), entre os anos de 1998 a 2010.  

O ano de 1998 foi escolhido devido a sua expansão de pesquisa fora do estado de São Paulo13 

atingindo as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Distrito 

Federal neste período14.  

A montagem da base de dados pelo PED é feita em dois estágios fazendo-se uso de uma amostra 

probabilística. A pesquisa é realizada nas unidades domiciliares através de questionário aplicado aos 

indivíduos que residem no domicilio selecionado. 

Vale ressaltar que segundo o PED (2008) o dimensionamento da amostra em cada região para 

garantir a confiabilidade dos indicadores pesquisados procede-se à seleção dos domicílios a serem 

                                                             
13 A pesquisa PED teve origem na Região Metropolitana de São Paulo a partir de 1994. 
14 Vale destacar que a Região Metropolitana de Fortaleza não participou deste trabalho devido a mesma ter ingressado na pesquisa do PED somente a 

partir de outubro de 2008. 
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pesquisados da seguinte forma. No primeiro estágio, selecionam-se conglomerados15 com 

probabilidade proporcional ao tamanho, na maioria das regiões e, no segundo, as unidades 

domiciliares a partir dos conglomerados previamente selecionados e arrolados. A maioria das 

amostras é alocada de forma proporcional à distribuição da população pelos estratos definidos. A 

amostra é planejada de forma a garantir que os resultados nela observados sejam estimadores não 

viesados dos parâmetros populacionais.  

Logo o tamanho da amostra esperada e o número de conglomerados que será pesquisado são 

mostrados conforme tabela a seguir: 

 

TABELA 1: Tamanho esperado de amostra trimestral e mensal, número de conglomerados 

total e pesquisado por mês e número médio de domicílios pesquisado em cada 

conglomerado, por mês, por região de pesquisa. 

REGIÕES 

Número 

esperado  

de 

domicílios por 

trimestre 

Número 

esperado de 

domicílios por 

mês 

Número de 

conglomerados 

pesquisados 

por trimestre 

Número de 

conglomerados 

pesquisados 

por mês 

Número 

médio de 

domicílios 

pesquisados 

por 

conglomerado, 

por mês 

BELO HORIZONTE 7.600 2.530 474 158 16,0 

PORTO ALEGRE 8.100 2.700 501 167 16,2 

RECIFE 6.900 2.300 396 132 17,4 

SALVADOR 7.500 2.500 381 127 19,1 

SÃO PAULO 10.380 3.460 655 218 15,9 

DISTRITO FEDERAL 7.600 2.530 333 333 7,6 
Fonte: DIEESE/SEADE/MTE-FAT. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego. Elaboração: DIEESE 

Nota: Conglomerados, em geral, são coincidentes com setores censitários.  

 

Dessa forma, dada a periodicidade mensal dos levantamentos e como os dados são acumulados 

com informações trimestrais móveis, o número total de setores censitários é dividido em três painéis 

distintos com o seguinte rotulo (A, B e C).  

Através desta estrutura pretendemos investigar o comportamento dos indivíduos que estão 

recebendo as parcelas do seguro-desemprego entre as regiões metropolitanas considerando 

principalmente o efeito da última parcela do benefício em relação a primeira parcela. 

De modo a atender o propósito deste estudo, ou seja, analisar o efeito do indivíduo que está 

recebendo a última parcela do seguro desemprego sobre a reentrada no mercado trabalho, foram 

selecionadas algumas variáveis para responder ao questionamento proposto além de outras variáveis 

de controle, e as mesmas estão apresentadas no quadro 1, a seguir: 

 

                                                             
15 Conglomerados são formados a partir dos setores censitários definidos pelo IBGE. O Território Nacional foi dividido em 215 811 setores para a 

realização do Censo Demográfico de 2000. Para otimizar os resultados obtidos a partir de amostragem em dois estágios, é conveniente que o tamanho 

das unidades primárias de sorteio não varie muito. Por este motivo, criam-se conglomerados que, na maioria dos casos, correspondem a setores 

censitários, divergindo destes apenas quando estes são muito pequenos ou muito grandes, caso em que os conglomerados são constituídos da junção 

e da divisão de setores censitários, respectivamente. 
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   Quadro 116: Variáveis utilizadas na pesquisa 
CLASSES DE VARIÁVEIS VARIÁVEIS CATEGORIAS MÉDIA 

Variáveis de  

Situação Ocupacional 

Parcela Posição17 

Seguro-Desemprego 

1 – Primeira 

(Categoria de referência) 

2 - Segunda 

3 - Terceira 

4 - Quarta 

5 - Quinta 

6 – Sexta 

1 – 0,30 

2 – 0,23 

3 – 0,21 

4 – 0,18 

5 – 0,07 

6 – 0,01 

Variáveis de  
Localização 

Região Metropolitana18 

5 - RM Recife 

7 - RM Salvador 

8 - RM Belo Horizonte 

14 - RM São Paulo 
(Categoria de referência) 

26 - RM Porto Alegre 

53 - Distrito Federal 

5 – 0,12 

7 – 0,11 

8 – 0,20 

14 – 0,23 
26 – 0,24 

53 – 0,11 

Variáveis de  

Atributos Pessoais 

 

Variável de Sexo 

1 – Masculino 

(Categoria de referência) 

2 – Feminino 

1 – 0,58 

2 – 0,42 

 

Variável de Posição  

da Família19 

1 – Chefe de Família 

2 - Cônjuge 

3 - Filho 

4 - Outro parente 

5 – Agregado 

(2,3,4 e 5: Categorias de referência) 

1 – 0,42 

2 – 0,19 

3 – 0,32 

4 – 0,06 

5 – 0,001 

 

 

Variável de Idade 

 

Idade20 - Nº de anos completos 

Idade ao Quadrado21 

Idade – 31,65 

 

 

Variáveis de  

Educação 
Grau de Instrução22 

2 - Analfabeto 
(Categoria de referência) 

3 - Sem escolarização23 

4 - Fundamental Incompleto 

5 - Fundamental Completo 

6 - Médio Incompleto 

7 - Médio Completo 

8 - Superior Incompleto 

9 - Superior Completo 

2 – 0,02 

3 – 0,02 
4 – 0,29 

5 – 0,14 

6 – 0,09 

7 – 0,39 

8 – 0,05 

9 – 0,04 

 

 

Variáveis de  

Renda 

Renda Familiar  

Per Capita (RFPC)24 

1- RFPC < ½ Salário Mínimo 

2 - ½ < RFPC< 1 Salário Mínimo 

1 – 0,17 

2 – 0,27 

                                                             
16 Este quadro foi construído tomando como referência o quadro do trabalho O EFEITO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MERCADO DE 

TRABALHO METROPOLITANO: UM ESTUDO PELA PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO (PED) E PELA SUA PESQUISA 

SUPLEMENTAR DE 2008 dos autores Mario Marcos Sampaio Rodarte, Ana Flavia Machado e Júlia Almeida Calazans. Cuja publicação poderá ser 

encontrada na Rede de pesquisa formação e mercado de trabalho : coletânea de 

artigos : volume I, tendências e aspectos demográficos do mercado de trabalho / organizadores: Marina Pereira Pires de Oliveira ... [et al.]. - Brasília : 

IPEA : ABDI, 2014. v. 1 (199 p.) : il., gráfs., mapas color. 
17 Para a construção desta variável não foram levadas em consideração as seguintes condições de situação ocupacional: Sem Seguro-Desemprego, Não 

se Aplica e Sem Declaração Estamos levando em consideração apenas os indivíduos que receberam alguma parcela do seguro-desemprego. Em relação 

as variáveis de seguro-desemprego se criou uma dummie para cada parcela. 
18   Em relação às variáveis de localização se criou uma dummie para cada região metropolitana da amostra em questão. 
19 Para a construção desta variável não foram levadas em consideração as seguintes condições de posição na família: Pensionista, Empregado Doméstico 

e Parente de Empregado Doméstico e outros. Estamos levando em consideração apenas os membros da família e seus agregados familiares.  
20 Na construção da variável foram retirados da amostra os indivíduos que responderam sem declaração na pesquisa.  
21 Termo quadrático da idade, sendo obtida da seguinte forma: IDADE2 = IDADE*IDADE. A relevância desta variável no trabalho é que  a mesma 

consegue captar o efeito do U invertido da idade em relação ao lado da oferta de trabalho, pode também ser condicionada ao sexo. A curva de Kuznets 

relaciona 'Desigualdade de Renda' ao 'Crescimento do Produto' de uma Economia. O gráfico se assemelha a uma parábola com concavidade para baixo. 

A relação entre desigualdade e renda tem a forma de “U” invertido, e ficou popularizada como a hipótese de Kuznets. Para maior detalhes ver 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets, pesquisa realizada em 02/01/2015. 
22 A descrição 1- Sem Declaração foi retirada da amostra para o grau de instrução. 
23 A descrição 3- Sem escolarização foi considerada como Analfabeto na amostra para o grau de instrução. 
24 Para a construção da variável Renda Familiar Per Capita foi necessário adotar algumas etapas. Primeiramente fez-se a construção da variável Renda 

Familiar pela razão entre a Renda Familiar Total e o Salário Mínimo Nominal. Segundo o DIEESE para o cálculo da Renda Familiar Total, 

consideraram-se apenas os membros da família cuja posição na família era chefe, cônjuge, filho, outro parente ou agregado, Somaram-se os rendimentos 

do trabalho principal, do trabalho adicional e de aposentadoria ou pensão dos ocupados; os rendimentos de aposentadoria ou pensão e de seguro-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets
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3 - 1 < RFPC< 1½ Salário Mínimo 

4 - 1½ < RFPC< 2 Salário Mínimo 

5 - 2 < RFPC< 2½ Salário Mínimo 

6 - 2½ < RFPC< 3 Salário Mínimo 

7- RFPC > 3 Salário Mínimo 

3 – 0,18 

4 – 0,10 

5 – 0,04 

6 – 0,03 

7 – 0,22 

 

Valor Recebido  

Seguro Desemprego25 

1- Valor Recebido se Desemprego  

Aberto e/ou Inativo Puro 

0 - Demais Condições 

 

 

 

1 – 1,38 

0 – 0,00 

 

Variáveis de  

Tempo 
Dummies Temporais26 

1 -1998 
(Categoria de referência) 

2 - 1999 

3 - 2000 

4 - 2001 

5 - 2002 

6 - 2003 

7 - 2004 

8 - 2005 

9 - 2006 

10 - 2007 

11 - 2008 

12 - 2009 
13 – 2010 

1 – 0,08 
2 – 0,07 

3 – 0,06 

4 – 0,06 

5 – 0,07 

6 – 0,08 

7 – 0,09 

8 – 0,07 

9 – 0,08 

10 – 0,09 

11 – 0,09 

12 – 0,10 

13 – 0,10 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Feita a descrição das variáveis do modelo, buscaremos identificar na próxima seção algumas 

características sobre o perfil do trabalhador que recebe o benefício do seguro-desemprego além de 

avaliar outros aspectos estatísticos da amostra. 

 

4.3.3. Análise Descritiva dos Dados  

 

A análise descritiva seguida neste artigo referente a base de dados no ano de 1998 a 2010 avalia 

as características que afetam probabilidade de procurar emprego versus ficar inativo e contém várias 

informações sobre características individuais e do mercado de trabalho de pessoas com 10 anos de 

idade ou mais, que residem nas 6 principais regiões metropolitanas brasileiras. 

Observe que, para a análise e estimação do modelo logit com efeitos aleatórios propostos, torna-

se necessário mapeamos o conjunto de observações sobre os indivíduos que estão exercendo algum 

esforço de busca em relação a nenhum esforço entre os indivíduos que estavam recebendo o benefício 

                                                             
desemprego dos inativos sem trabalho excepcional; de trabalhos ocasionais de desempregados e de inativos com trabalho excepcional; de aposentadoria 

ou pensão e de seguro-desemprego de desempregados e de inativos com trabalho excepcional. Para o cálculo da renda familiar total num determinado 

mês foi excluído os valores muito altos do rendimento do trabalho principal e adicional dos ocupados. Já o Salário Mínimo Nominal considerado foi o 

nacional vigente no mês de referência do rendimento captado. A segunda etapa que foi a construção da Renda Familiar Per Capita, tomou-se a variável 

criada anteriormente Renda Familiar pela razão com o Tamanho da Família que é o total de indivíduos da família cuja posição na família seja chefe, 

cônjuge, filho, outro parente ou agregado. Por fim, fez-se a divisão em extratos de renda considerando o tamanho da família. 
25 Para a construção desta variável de renda não foram levadas em consideração as seguintes condições: Os indivíduos Sem Seguro-Desemprego, Não 

se Aplica e Sem Declaração Estamos levando em consideração apenas os indivíduos que receberam alguma parcela do seguro-desemprego e que 

estavam na condição de Desemprego Aberto ou Inativo Puro. 
26 Em relação às variáveis de tempo se criou uma dummie para cada ano da amostra em questão. 
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do seguro, e para tal é importante dispormos de alguns resultados descritivos das variáveis e compará-

los com os resultados estimados. 

Assim é importante analisarmos por região metropolitana que variáveis explicativas dentre as 

citadas anteriormente apresenta maiores impactos agregados em relação ao programa de seguro-

desemprego, tal fato é importante devido às diferenças regionais e dinamismo característicos de cada 

região. 

Conforme citado anteriormente observando a situação ocupacional, a amostra é composta por 

26.367, sendo que a distribuição da amostra por sexo tem-se que 15.295 são compostos por homens 

e 11.072 mulheres o que representa aproximadamente deste modelo (58% homens e 42% mulheres).  

 

         Gráfico 4: Beneficiados por Gênero 1998-2010 

              
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Em relação à distribuição dos segurados por gênero observando a situação ocupacional, 

observa-se que, no período avaliado a média em termos relativos dos desempregados abertos foi 

maior para os homens em relação às mulheres e este resultado se inverte considerando o inativo puro, 

de acordo com o gráfico 4. Pode-se então apesar dos percentuais apresentado inferir uma tendência, 

ou seja, o aumento na participação das mulheres nos diversos setores do mercado de trabalho no 

Brasil, decorrente das políticas econômicas e sociais adotadas nas últimas décadas.  

Observaremos agora alguns aspectos cruzados da amostra observando os beneficiários do 

seguro-desemprego em relação às demais variáveis explicativas, assim como outras combinações 

importantes considerando o período de 1998 a 2010. 

Avaliando os beneficiados por região metropolitana e levando-se em consideração que existem 

certas dinâmicas e especificidades locais no mercado de trabalho decorrente das diferenças regionais 

onde estão inseridas as referidas metrópoles. Assim, temos a seguinte composição: RM Recife 

(3.121), RM Salvador (2.845), RM Belo Horizonte (5.370), RM São Paulo (6.043), RM Porto Alegre 
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(6.303) e Distrito Federal27 (2.685).  Tomando a representação gráfica, destacaremos a seguir a 

proporção média dos desempregados por região metropolitana.   

Observando o gráfico 5 a seguir, podemos destacar que, em termos médio, as regiões 

metropolitas de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre concentram a maior parte dos 

desempregados da amostra apresentando comportamento homogêneo, já as regiões metropolitanas de 

Salvador, Recife e o Distrito Federal apresentam comportamento semelhante, porém com um 

percentual de desempregados que é aproximadamente a metade das regiões citadas anteriormente. 

Estes resultados mostram de certa forma como está distribuída a dinâmica do mercado de 

trabalho formal no Brasil, cabendo destacar a região sudeste e sul através das regiões metropolitanas 

avaliadas. Tal fato que evidencia uma grande dispersão percentual que justifica a utilização das 

dummies regionais para controlar os efeitos das restrições regionais nos referidos mercados. 

 

          Gráfico 5: Desempregados por Região Metropolitana 1998-2010 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
 

Agora avaliando a composição dos beneficiários por nível de escolaridade fica evidente a baixa 

escolarização dos beneficiários do seguro-desemprego que podemos entender como vulnerabilidade 

no que se refere às condições de inserção no mercado de trabalho. Vale destacar da amostra que em 

média quase a metade 41,17% tinha até o ensino fundamental completo e se juntarmos com o ensino 

médio esta participação relativa sobe para 88,78% que tinham até o ensino médio completo.  

Segundo o DIEESE (2011) fazendo uma avaliação do período compreendido entre 1998 e 2008 

mostra que em 1998, pouco mais da metade da População em Idade Ativa (PIA), (51,2%) era formada 

por indivíduos com até o ensino fundamental incompleto. No decurso dos anos seguintes, este 

segmento foi, gradualmente, perdendo importância relativa para os estratos mais instruídos, formados 

por indivíduos com escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo, que passou a responder 

por 45,0% da PIA, em 2008. 

 

                                                             
27 Distrito Federal é a única exceção na amostra já que a mesma não se configura como região metropolitana. Com exceção do Distrito 

Federal, as demais localidades são Regiões Metropolitanas 
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         Gráfico 6: Distribuição dos Beneficiados por Escolaridade 1998-2010 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A justificativa do aumento da escolaridade no período deve-se principalmente a dois fatores, o 

aumento da frequência escolar e o aumento do tempo médio de estudo para atender as novas 

demandas do mercado de trabalho. 

Agora discutindo sobre a distribuição dos desempregados por nível educacional em relação ao 

período observado, constatamos que as proporções de desempregados apresentam duas faixas de 

concentração entre o ensino fundamental incompleto e o médio completo e que esta tendência 

aumenta com o nível educacional, porém existe uma reversão deste fenômeno quando os indivíduos 

acessam o ensino superior, conforme gráfico 7 a seguir.  

 

Gráfico 7: Distribuição dos Desempregados por Escolaridade 1998-2010 

              
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em decorrência dos resultados apresentados, ficam evidenciados que o esforço por qualificação 

aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho. 

Tomando a questão do efeito exaustão, observamos que quando da aproximação da última 

parcela do seguro-desemprego existe um aumento na probabilidade de aumento do esforço na procura 

por trabalho principalmente nas parcelas 5 e 6 em relação aos indivíduos que estão na primeira parcela 
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conforme gráfico abaixo, o que condiz com a teoria que este pico de procura se inicia um pouco antes 

da derradeira parcela. Este fato nos remete ao comportamento otimizador dos indivíduos, que 

preferem adiar um pouco a reentrada no mercado de trabalho e explorar o benefício direcionando 

principalmente as atividades de lazer. 

Outra questão refere-se ao valor do benefício, é de se esperar que quanto maior o seu valor, 

maiores serão as chances do indivíduo adiar a procura por emprego, e esta intensidade aumenta 

somente com a proximidade do fim do seguro, então podemos inferir que quanto maior for a renda 

familiar per capita do segurado menor é a probabilidade deste indivíduo procurar emprego nos três 

primeiros meses do aditamento. 

Importante também seria tentar capturar o novo posto de trabalho em relação ao anterior, 

principalmente para os que recebem maiores benefícios, e medir a qualidade do novo emprego bem 

como o salário, porém no nosso caso estamos apenas interessados em verificar o efeito do aumento 

na intensidade de procura quando os beneficiários se aproximam da última parcela do benefício, se a 

mesma esta de acordo com a literatura. 

 

         Gráfico 8: Probabilidade de Desemprego x Inatividade Segurados INSS 1998-2010 

             
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Finalizando, avaliando o programa seguro-desemprego no período entre 1998 a 2010 

constatamos na amostra selecionada neste trabalho, que os maiores beneficiários por gênero foram os 

homens, tendo o benefício se concentrado na região Sudeste, ligados aos setores de Serviços e 

Comércio, e que a maioria dos beneficiários tinham o ensino médio completo, e a faixa etária 

predominante compreendida entre os 18 e 29 anos, e que estavam na faixa salarial entre 1 e 2 salários 

mínimos e que preferem adiar a reentrada no mercado de trabalho enquanto estiverem recebendo o 

seguro. 
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4.4. Resultados Econométricos  

 

Para analisar o efeito da evolução dos benefícios no esforço de busca na saída para o emprego 

ou não, usamos um modelo de decisão binária. De outra forma, estimaremos a probabilidade de 

aumento do esforço no tempo até o esgotamento do benefício usando uma especificação logit com 

efeitos aleatórios para captar possíveis heterogeneidades não observadas através de uma variável de 

conglomerado. 

Conforme já citado anteriormente, o modelo que utilizamos tomou como referência algumas 

características individuais, características regionais, qualidade do trabalho anterior, efeitos temporais 

e salário de reserva, e outras.  

Vale destacar que durante o período avaliado do benefício neste trabalho, o programa de seguro-

desemprego distinguia os beneficiários através do valor concedido pelo benefício, está é a única 

maneira que o governo faz uso para a distinção dos elegíveis ao seguro, sendo que a base de cálculo 

é tomada com referência a média dos três últimos salários do trabalhador, porém as demais 

características individuais e locacionais não são levadas em consideração.  

Logo a probabilidade média do esforço na busca por trabalho deve ocorrer de diferentes formas 

e com diferentes expectativas, pois o governo não leva em consideração tais efeitos observando 

apenas o valor do seguro-desemprego para determinadas faixas salariais, podemos então destacar os 

referidos fatores conforme Tabela 2 a seguir, que apresenta os resultados das estimações tomando 

como base o indivíduo que está na condição de desemprego aberto.  

Observando os resultados do modelo empírico não rejeitamos a especificação do modelo logit 

com efeito aleatório nos conglomerados, sendo este positivo e estatisticamente significante. Ou seja, 

existe heterogeneidade no esforço de busca relacionado a localização geográfica da pessoa no 

mercado de trabalho.  

Observamos pelos resultados estimados que a medida na qual os indivíduos vão se aproximando 

do recebimento da última parcela do seguro o esforço aumenta ou a probabilidade de buscar uma 

nova colocação no mercado de trabalho, e esta é decorrente do efeito exaustão, conforme denominado 

por Mortensen (1977). 

Decorrente deste resultado uma questão merece destaque, para os indivíduos que estão 

recebendo seguro-desemprego maior será o seu esforço de busca quando da aproximação do fim, o 

que pode nos remeter a um questionamento sobre a questão do tempo de desemprego. Na literatura 

de mercado de trabalho, é de se esperar que quanto maior for o tempo de permanência do desemprego 

para um indivíduo menor será a probabilidade de busca de um novo emprego. Logo, as nossas 

conclusões aqui estão restritas para somente os indivíduos que estão recebendo o seguro, já que o 

tempo de duração do benefício ira determinar o efeito a ser observado. 
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Tabela 2 – Seguro-Desemprego: Estimativa dos Coeficientes e do Desvio Padrão das 

Regiões Metropolitanas entre 1998 a 2010. 
 REGIÕES METROPOLITANAS 

ANUAL 1998-2010 

Coeficiente Desvio Padrão 

Constante -0.920*** (0.265) 

Conglomerado 0.9872*** (0.0756) 

Parcela 2 0.301*** (0.0477) 

Parcela 3 0.542*** (0.0504) 

Parcela 4 0.796*** (0.0543) 
Parcela 5 1.128*** (0.0774) 

Parcela 6 1.046*** (0.263) 

Benefício Salários Mínimos 0.158*** (0.0460) 

Renda Familar pc 0,5 - 1,0 sal. -0.0880* (0.0491) 

Renda Familar pc 1,0 - 1,5 sal. -0.135** (0.0558) 

Renda Familar pc 1,5 - 2,0 sal. -0.163** (0.0676) 

Renda Familar pc 2,0 - 2,5 sal. -0.146 (0.0899) 

Renda Familar pc 2,5 - 3,0 sal. -0.132 (0.0935) 

Renda Familar pc Acima 3,0 sal. -0.214** (0.0941) 

Idade  0.0191 (0.0129) 

Idade ao quadrado -0.000450** (0.000180) 

Mulher -0.298*** (0.0411) 
Chefe de Domicílio 0.363*** (0.0454) 

Ensino Fundamental Incompleto 0.365*** (0.141) 

Ensino Fundamental Completo 0.792*** (0.148) 

Ensino Médio Incompleto 0.942*** (0.153) 

Ensino Médio Completo 1.403*** (0.147) 

Ensino Superior Incompleto 1.965*** (0.170) 

Ensino Superior Completo 2.150*** (0.179) 

Dummie  

Temporal 

1999 0.0176 (0.0918) 

2000 0.0571 (0.0961) 

2001 -0.0105 (0.0950) 

2002 -0.0349 (0.0924) 

2003 -0.140 (0.0899) 

2004 -0.245*** (0.0948) 

2005 -0.230** (0.0930) 

2006 -0.186** (0.0914) 

2007 -0.0399 (0.0903) 

2008 -0.366*** (0.0907) 

2009 -0.175** (0.0885) 

2010 -0.633*** (0.0920) 

Dummie  

Região  

Metropolitana 

Recife -0.384*** (0.0639) 

Salvador 0.0350 (0.0660) 

Belo Horizonte -0.721*** (0.0587) 

Porto Alegre -0.134*** (0.0515) 

Distrito Federal -1.287*** (0.0758) 

Observações 21.423 

Número de Grupos 18.683 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (1998 a 2010). 

                                  Desvio Padrão em Parênteses 

                                *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Em relação ao valor do benefício em salários mínimos podemos constatar que quanto maior for 

à renda do indivíduo no emprego anterior maior será o valor do seu benefício e consequentemente o 

mesmo ira adiar o seu esforço de busca por um novo emprego, fato este que se justifica pela qualidade 

do trabalho anterior.  Em outras palavras, o resultado das estimações mostra que a probabilidade de 
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estar procurando emprego contra inativo no mercado, esta concentrado nas últimas parcelas do 

recebimento, o que justifica o efeito exaustão. 

Quanto à renda familiar per capita, que aqui pode ser entendida como o salário de reserva do 

indivíduo que está desempregado, constatamos que o mesmo apesar de ter se mostrado significativo 

o seu efeito mostra que as famílias que apresentam maior renda per capita a probabilidade do 

indivíduo ficar inativo é maior se comparada a exercer algum tipo de busca. Diante deste resultado 

inferimos que quanto menor for o salário per capita familiar maior será o esforço dos indivíduos por 

uma alocação mais rápida no mercado de trabalho, sendo o efeito exaustão menor para esta categoria, 

e a medida que a renda familiar per capita aumenta maior será a probabilidade de adiamento do 

esforço em busca de uma nova reinserção no mercado que também sofre influência da qualidade do 

emprego anterior. 

Com relação à idade constamos que a mesma não se mostrou significativa, porém a idade ao 

quadrado foi negativa e significante, sugerindo que o efeito diminui para os indivíduos mais velhos 

que se encontram na condição de desempregados e que estão recebendo seguro-desemprego, o que 

pode apontar para uma transição a condição de inatividade. 

Já a condição de ser mulher aponta para os mesmos resultados da idade a quadrado decorrente 

do efeito dos resultados estimados terem os mesmos efeitos, porém se o indivíduo for chefe de família 

o resultado aponta em sentido contrário, ou seja, é positivo e significante, indicando que para os 

desempregados e inativos nesta condição o esforço na busca por uma nova colocação no mercado 

aumenta à medida que se aproxima do esgotamento do benefício. 

Analisando o nível de escolaridade observamos um efeito positivo em todas as faixas 

educacionais, porém o comportamento é similar ao das parcelas do seguro-desemprego, ou seja, à 

medida que os indivíduos desempregados exibem um maior grau de instrução maior será a 

probabilidade de que exista um adiamento do esforço por um novo emprego, principalmente para os 

indivíduos que estão na condição educacional de superior completo ou incompleto. 

Agora observando os efeitos temporais, constatamos uma tendência negativa e significativa a 

partir de 2004 deste resultado. Uma consequência imediata do fato é que os indivíduos que estão na 

condição de desempregados, o seu nível de esforço vai decrescendo com o tempo, assim como a 

busca por uma nova colocação no mercado de trabalho. O efeito encontrado pode ser justificado 

devido ao fato de que em 2004 houve um alastramento da bolsa família por todo o país decorrente 

das ações do governo federal. Assim, o programa de bolsa família age de forma contrária ao efeito 

exaustão sobre os desempregados na economia, induzindo a uma diminuição do esforço na busca por 

um novo emprego. 
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Por último o efeito sobre as regiões metropolitanas se mostra significativo e com sinal negativo 

apenas para a região metropolitana de Salvador não apresentou resultado significante. Uma 

consequência do resultado é que os indivíduos que moram nas regiões metropolitanas têm um nível 

de esforço decrescente em relação ao recebimento do benefício, uma possível justificativa seria pela 

diversificação da demanda por trabalho nos grandes centros que apresentam maiores possibilidades 

de reinserção no mercado em relação a regiões com menor densidade populacional. Porém existem 

diferenças nas probabilidades associadas ao esforço, podemos constatar que as regiões metropolitanas 

contidas na região nordeste em média têm um esforço decrescente menor do que nas demais regiões 

metropolitanas apresentadas. 

Para reforçar o resultado do gráfico 8, abaixo destacamos a probabilidade média da realização 

de algum esforço de procura entre as parcelas do seguro, controladas pelas características individuais.  

 

             Gráfico 9: Probabilidade Média do Esforço (%) 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As probabilidades médias apresentadas na tabela anterior evidenciam o efeito exaustão, ou seja, 

a propensão a procurar emprego comparada ao não esforço aumentam à medida que o benefício se 

aproxima do fim. Os resultados encontrados evidenciam um efeito exaustão onde a probabilidade de 

procurar emprego para indivíduos que estão na última parcela do seguro é 24,31% maior que 

indivíduos na primeira parcela. 

Resumindo, avaliando o efeito exaustão, verificamos que entre os anos de 1998 a 2010 que o 

efeito de conglomerado entre as regiões metropolitanas é importante na explicação de fatores não 

observáveis do modelo, e que o efeito e positivo, aqui referenciado pelas parcelas do seguro em 

relação ao nível de esforço exercido, e se considerarmos a renda familiar per capita verificamos um 
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efeito contrário, ou seja, uma antecipação do esforço principalmente para as famílias com 

rendimentos até dois salários mínimos, e consequentemente a qualidade do emprego anterior 

determina a intensidade do esforço.  

Considerando a faixa de escolaridade constatamos que os indivíduos com maior escolaridade 

adiam o esforço de busca postergando para o futuro quando o benefício se aproxima do fim, fato este 

encontrado para quem é chefe de família, efeito contrário a este apresentado se mostrou para a 

condição de gênero ser mulher e para as pessoas mais velhas.  

 

4.5. Considerações Finais  

 

Neste capítulo verificou-se o efeito exaustão, onde o esforço de busca por emprego do 

trabalhador beneficiário do seguro desemprego é calibrado ao longo da duração do benefício. 

Empiricamente, verificamos que probabilidade de procurar emprego, vis-à-vis ficar inativo, aumenta 

com a diminuição das parcelas restantes do seguro desemprego. Um indivíduo que está na sexta 

prestação do SD tem uma probabilidade de estar colocando qualquer esforço de busca por um novo 

emprego que é 24,31% maior que o trabalhador que recebeu a primeira prestação.  

Recentemente com a nova medida provisória para o acesso ao benefício seguro-desemprego 

(MP nº 665/2014), passou a exigir mais meses de trabalho para o requerente ter direito ao benefício, 

isto fez com que o governo economizasse alguns milhões com o programa. Seria interessante como 

extensão deste trabalho investigar o efeito exaustão a partir desta nova medida, em virtude de que 

agrava o comportamento individual dos indivíduos que estão recebendo o benefício em relação ao 

esforço de busca por um novo emprego. 

Verificou-se também que a tendência a procurar emprego é positivamente relacionada com o 

valor do benefício, ser chefe de família e com a escolaridade, cabe também destacar que o período 

avaliado foi de crescimento da economia com reflexos positivos no mercado de trabalho, para isto 

vale ressaltar o trabalho de Silva e Pires (2014) entre os anos de 2003 a 2013 destacam em seus 

resultados empíricos a probabilidade de que um trabalhador desempregado encontre um emprego 

celetista aumentou em 145,9%, sendo que apenas uma pequena parcela migra para a condição de 

inativo, corroborando assim com o efeito exaustão de forma indireta já que a partir dos dados não 

conseguimos observar a situação ocupacional do indivíduo quando o benefício cessa.  

Quanto às estimativas das características de gênero e condição na família, constatamos uma 

situação inversa, ou seja, ser mulher implica que o esforço é decrescente na busca de uma nova 

colocação e já ser chefe de domicilio aumenta a probabilidade de aumento do esforço à medida que 

se aproxima da última parcela do seguro.  
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Uma questão a ser levantada é que esta tendência seja revertida em relação à mulher em poucos 

anos, principalmente devido à preocupação atual das mesmas com a formação profissional, 

diversificando assim sua participação nas universidades em vários cursos que num futuro próximo 

acessará mais o mercado de trabalho buscando melhores postos em decorrência de uma melhor 

qualificação. 

Diante do resultado, mostra-se importante que investir em educação aumenta as possibilidades 

e as oportunidades de reemprego dos beneficiários, ou seja, aumentar o esforço em educação formal 

e informal ira refletir em melhores salários num possível novo emprego. 

Já para os efeitos temporais, observamos uma tendência de diminuição do esforço em termos 

médio no período avaliado. Tal fato fica evidenciado a partir de 2004 que pode ser decorrente de dois 

fatos. Primeiramente devido neste período a economia brasileira estar apresentando quedas sucessivas 

na taxa de desemprego, e segundo a implementação do programa federal bolsa família que também 

contribuiu para o arrefecimento do efeito exaustão. 

 Avaliando o efeito exaustão sobre as regiões metropolitanas, constatamos primeiramente que 

não podemos avaliar o efeito para a região metropolita de Salvador devido a não significância do 

resultado estimado. No entanto, para as demais regiões metropolitanas observamos um 

comportamento homogêneo, ou seja, existe uma tendência na diminuição do esforço de reinserção no 

mercado de trabalho. Duas inferências podem ser feitas a partir dos resultados. Primeiro, as regiões 

metropolitanas em comparação com as demais regiões apresentam uma maior oferta de postos de 

trabalho, e segundo a geração de posto de trabalho foi superior a demanda por reemprego mais a 

demanda dos novos entrantes no mercado de trabalho. 

 Por fim, podemos concluir que o aumento do esforço em comparação a inatividade concentrado 

nas últimas parcelas do seguro indica que os trabalhadores em média preferem explorar os benefícios 

do programa até o seu fim, o que sugere que os indivíduos otimizam o comportamento de busca por 

uma nova reinserção destinando a receita dos recursos para complementação da renda familiar ou 

para o lazer. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A presente tese fez um estudo sobre a situação dos indivíduos desempregados nas principais 

regiões metropolitanas brasileiras, no entanto, embora os temas abordados tenham um foco 

diferente, um ponto em comum merece destaque, ou seja, buscam avaliar probabilidades de 

reinserção no mercado de trabalho sob diferentes óticas ou modelos propostos. 

O segundo capítulo tratou sobre a eficiência dos métodos de procura para o indivíduo que 

estava na condição de procurando emprego, outro detalhe adicional é que estávamos acompanhando 

o mesmo indivíduo durante todo o período em análise, levando-se em consideração a condição de 

difícil inserção no mercado. A contribuição empírica deste capítulo é que conseguimos acompanhar 

o mesmo indivíduo que está na condição de procurando emprego durante três meses seguidos, 

supondo que ele pode manter ou diversificar os seus métodos de busca e qual será a sua nova 

situação ocupacional um mês depois. 

Os principais resultados encontrados foram que variar os canais de busca produz efeitos 

estatisticamente significantes, e que os canais mais eficientes são aqueles onde existe maior esforço 

de procura, ou seja, consultar empregadores diretamente, ou as agências de emprego e também 

anúncios para aqueles que mantêm o mesmo canal de busca. Outros atributos importantes para a 

inserção no mercado formal foram ter um curso profissional, já ter experiência em outro emprego, 

ser homem ou chefe de família e ter um maior nível educacional. 

O terceiro capítulo examinou a questão do fluxo ocupacional no mercado de trabalho entre as 

principais regiões metropolitanas brasileiras, o objetivo foi identificar as principais transições dos 

indivíduos entre inatividade e atividade levando-se em consideração as preferencias individuais. 

Para tal, fizemos uso de uma função agregada micro de matching, para identificar a dinâmica do 

mercado de trabalho nas regiões metropolitanas e a intensidade de procura. As principais 

contribuições deste capítulo foram: i) a criação de uma matriz de transição da situação ocupacional 

para o Brasil acompanhando o mesmo indivíduo; ii) a taxa de risco de saída para o desemprego; iii) 

a duração do desemprego; e iv) a duração da vacância. 

Os resultados do modelo revelam que a intensidade média de procura por gênero é maior para 

os homens, para as pessoas com idade entre 25-34 anos, e para as pessoas mais educadas. Fazendo 

uma análise da rigidez de mercado entre as regiões metropolitanas por sexo e faixa etária vale 

destacar que as pessoas mais velhas se defrontam com um mercado menos rígido em relação aos 

trabalhadores mais jovens, apresentando, porém, menor rigidez para as pessoas com nível de 

escolaridade mais baixa do que para as pessoas com o ensino superior.  

O quarto capítulo discutiu os principais fatores que contribuem para o que a literatura no 

mercado de trabalho sobre a questão do seguro-desemprego define de efeito exaustão. Aqui estamos 
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avaliando apenas os indivíduos que estão recebendo o benefício do governo e buscamos captar 

informações sobre o comportamento dos trabalhadores quando o seguro se aproxima do fim. A 

principal contribuição é mostrar que a duração do benefício gera um incentivo aos indivíduos 

postergarem a sua entrada no mercado de trabalho, que pode ocorrer devido a vários fatores, tais 

como: i) a presença de risco moral no programa; ii) falta de instrumentos de qualificação como 

cursos profissionais direcionados a cada tipo de trabalhador; e iii) ausência de um programa federal 

amplo que faça o casamento perfeito entre vagas e trabalhadores desempregados. 

Os principais resultados obtidos mostram que os indivíduos preferem adiar a reentrada no 

mercado de trabalho, principalmente aqueles que o emprego anterior era de qualidade melhor e que 

a renda familiar per capita é maior do que 3 salários mínimos e com nível superior completo. Outros 

atributos importantes para a reinserção no mercado formal foram ser chefe de domicílio ou ser 

homem e estar entre a faixa etária de 25 a 39 anos. 

De forma geral, a questão do desemprego merece uma discussão mais ampla que envolva os 

diversos atores que tomam as principais decisões sejam elas econômicas, políticas ou sociais. 

Precisamos dimensionar adequadamente as principais causas do desemprego, ou seja, a falta de 

qualificação, as mudanças tecnológicas, as características pessoais ou conjuntamente todas 

influenciam.  

Logo, é papel do governo e das principais instituições organizadas deste país discutir saídas 

adequadas para a solução deste problema, algumas questões deixamos como referência: i) Discutir 

sobre a redução da jornada de trabalho; ii) A reformulação das leis trabalhistas brasileiras; iii) A 

desoneração dos impostos sobre a folha de pagamento em alguns setores da economia. Estas são 

algumas sugestões destacadas para pesquisas futuras.  


