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RESUMO 

 

A presente dissertação é composta por dois ensaios que exploram matérias sobre o desemprego 

involuntário, seguro-desemprego e salário de reinserção no Brasil urbano e rural. O primeiro, 

intitulado Condicionantes do desemprego involuntário no Brasil, contém este tema, abordado 

amplamente na literatura pela óptica macroeconômica, porém, pela óptica microeconomia, a 

literatura ainda é bastante jovem, observando-se que existem poucos trabalhos relacionados a 

desemprego involuntário. Desse modo, o objetivo da mencionada investigação é estudar os 

condicionantes do desemprego involuntário no Brasil e verificar a existência de uma possível 

discriminação dentro do mercado. Para atingir esse objetivo - encontrar os condicionantes 

microeconômicos que influenciam para o desemprego involuntário - utilizou-se um modelo 

Logit, elegido com base em alguns testes de seleção, aplicando em dados extraídos dos 

microdados da PNAD 2015. Dentre os principais resultados, constatou-se que homens mais 

jovens, moradores de zona rural, e que possuem maior grau de instrução, tendem a estar menos 

na condição de desemprego involuntário. Por outro lado, analisando os efeitos marginais das 

variáveis raça e estado civil, estes confirmam os padrões observados na literatura, na qual está 

explícito que pessoas não brancas e solteiras têm maior probabilidade de desemprego do que as 

brancas, o que sugere uma discriminação racial nas práticas de contratação dos empregadores. 

O segundo ensaio - Salário de reinserção no mercado de trabalho brasileiro com suporte no 

Programa Seguro-Desemprego - fornece novas estimativas do efeito do Programa Seguro-

Desemprego brasileiro, desagregando-o em área urbana e rural, usando-se dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) sobre pessoas no ano de 2015. Aplicou-se para 

a análise empírica o Método de Regressão Descontínua, adicionado de covariadas e balanceado 

por entropia. O objetivo é averiguar se existe efeito do benefício no salário de reinserção e se 

ele possui relação positiva, partindo dos referenciais teóricos da Teoria do Capital Humano e 

da oferta de trabalho. Dentre os principais resultados encontrados, detectou-se o fato de que o 

Programa não exerce nenhuma alteração significante no salário de reinserção, exceto para o 

meio rural. Constatou-se, ainda, que os homens recebem um salário de reinserção menor do que 

o das mulheres e que a região Nordeste é detentora dos melhores salários de reinserção. 

 

Palavras-Chaves: Mercado de trabalho. Desemprego involuntário. Logit. Seguro-desemprego. 

Salário de reinserção. Regressão com descontinuidade.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation consists of two essays that explore issues about involuntary unemployment, 

unemployment insurance and reintegration salary in urban and rural Brazil. The first essay, 

entitled "Conditioning factors of involuntary unemployment in Brazil", addresses 

unemployment that is a theme that has been addressed widely in the literature from the 

macroeconomic perspective, but from the microeconomy perspective the literature is still quite 

young, there are few studies related to involuntary unemployment on this point. Thus, the aim 

of this first essay is to study the constraints of involuntary unemployment in Brazil and 

investigate the existence of possible discrimination within the market. To achieve this goal, to 

find the microeconomic constraints that influence involuntary unemployment, a Logit model 

was used, elected from some selection tests applying in data extracted from the microdata of 

PNAD 2015. Among the main results, it was found that younger men, rural residents, and who 

have a higher level of education, try to be less in the condition of involuntary unemployment. 

On the other hand, analyzing the marginal effects of the variables race and marital status 

confirm the patterns observed in the literature, where non-white and/or single individuals are 

more likely to be unemployment than whites, which suggests discrimination in employers' 

hiring practices. The second essay, "Salary of reintegration into the Brazilian labor market from 

the Unemployment Insurance Program", provides new estimates of the effect of the Brazilian 

Unemployment Insurance Program by disaggregating it in urban and rural areas, using Research 

data National by Household Sample (PNAD) on individuals in 2015, applying for empirical 

analysis the Discontinuous Regression method, added covariate and balanced by entropy. The 

objective is to ascertain whether there is an effect of the benefit on the reinsertion salary and 

whether it has a positive relationship, starting from the theoretical references of human capital 

theory and the job offer. Among the main results found, the program does not make any 

significant changes in the reinsertion salary, excerpt for the rural environment. It was also found 

that men receive a lower reintegration salary than women and that the Northeast region holds 

the best reintegration wages. 

 

Keywords: Labor market. Unintentional unemployment. Logit. Unemployment Insurance. 

Reinsertion Salary. Regression Discontinuity. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Estudos a respeito do comportamento da oferta de mão de obra continua a 

desempenhar um importante papel na análise de políticas e pesquisas econômicas. Em 

particular, os condicionantes do desemprego involuntário e o impacto da participação no 

Programa de Seguro Desemprego brasileiro representam informações importantes na avaliação 

de políticas.  

O desemprego involuntário constitui um dos principais desafios do mercado de 

trabalho brasileiro. Reflete a vontade e a intenção de pessoas para trabalhar, sendo um indicador 

de “saúde” para uma economia. Vagas limitadas disponíveis para a força de trabalho sugerem 

falhas políticas com implicações sociopolíticas e econômicas. A incapacidade dos agentes a 

emprego para garantir um emprego remunerado tende a criar descontentamento, elevando as 

mazelas na sociedade. 

Dada a constatação universal de que o seguro-desemprego estende a duração dos 

períodos de desemprego, as evidências disponíveis parecem sugerir que a estrutura de 

incentivos do sistema do Programa é principalmente negativa e que há poucas razões para 

defender o sistema além da equidade. Talvez esse seja ainda mais o caso hoje do que no passado, 

pois as estimativas mais recentes dos efeitos da duração da interface do usuário podem ser 

interpretadas como apontando para efeitos negativos bastante fortes. A razão para a acusação 

aparente é que existem poucas pesquisas sobre os benefícios do sistema de Seguro-desemprego 

no processo de procura de emprego dos trabalhadores desempregados e, em particular, sobre 

seus efeitos nos resultados nos salários de reinserção.  

O foco principal desta dissertação é tratar sobre os condicionantes 

microeconômicos que influenciam no desemprego involuntário e, posteriormente, os efeitos do 

Programa seguro-desemprego no salário de reinserção.  

Este trabalho é estruturado em dois capítulos, tratando em ambos de estudos 

aplicados ao mercado laboral. No primeiro, procura-se estudar os condicionantes do 

desemprego involuntário no Brasil, pela óptica microeconômica, e investigar a existência de 

uma possível discriminação dentro do mercado. Para isso, utilizou-se um modelo Logit, elegido 

com base em alguns testes de seleção, aplicando indicadores extraídos dos microdados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, aplicando-se dados do PNAD 

sobre pessoas no ano de 2015, o Método de Regressão Descontínua, adicionado de covariadas 

e balanceado por entropia. O segundo, busca novas estimativas do efeito do Programa Seguro-

Desemprego brasileiro, desagregando-o em área urbana e rural, com o objetivo de averiguar se 
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existe efeito do benefício no salário de reinserção e se ele possui relação positiva, partindo dos 

referenciais teóricos da Teoria do Capital Humano e da Oferta de trabalho. 

Com base na análise desses pontos, torna-se possível um melhor planejamento 

estratégico de políticas para o mercado de trabalho. As observações feitas nesse estudo mostram 

a necessidade de intervenção política direcionada para remover os constrangimentos 

enfrentados, especialmente no ponto de (re)inserção do mercado laboral. 
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CAPÍTULO 1 

2 CONDICIONANTES DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO NO BRASIL 

O presente capítulo visa compreender os condicionantes do desemprego 

involuntário no Brasil, pela óptica microeconômica, utilizando um modelo dicotómico, Logit. 

 

2.1 Introdução 

 

O desemprego é um dos grandes gargalos da economia, fenômeno de grande 

importância, pois tanto o enfraquecimento na geração de empregos como a demissão de 

indivíduos empregados, habitualmente, desencadeiam outros problemas para a sociedade. Com 

suporte na óptica macroeconômica, a maioria dos modelos visam ao desemprego involuntário, 

relacionando-o a respostas no padrão de oferta de trabalho. Exemplos incluem Bargain et al 

(2014), Blundell e Shephard (2012), Keane e Moffitt (1998) e Van Soest (1995). Na realidade, 

as restrições do lado da demanda podem limitar esses conjuntos de opções discretas, uma vez 

que se considera a possibilidade de que indivíduos ou famílias não conseguem ter resposta a 

sua oferta de trabalho (BARGAIN et al, 2010).  

No tocante à economia, quanto maior o índice de desemprego, maiores os gastos 

por parte do governo com seguro-desemprego, sem contar com o custo de oportunidade da 

renda que aqueles desempregados estariam gerando para a economia do País, se eles tivessem 

um salário e estivessem consumindo bens e serviços. Ao indivíduo, o desemprego leva, em 

muitos casos, segundo Alvaro (1992), problemas de estresse, depressão e baixa autoestima. 

Além disso, uma das suas piores consequências para o indivíduo é a perda de conhecimento e 

habilidades previamente adquiridas, levando a um desinvestimento em capital humano. 

Conceitualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera 

desempregada toda pessoa com 16 anos, ou mais, que durante a semana em que fez a pesquisa 

tomou medidas para procurar trabalho ou que procurou se estabelece durante a semana 

precedente (MOCCHON e TROSTER, 1994). Considerar-se-á, entretanto, a possibilidade do 

jovem de 14 anos ou mais querer participar da modalidade de aprendiz, de acordo com o que é 

permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Consoante a teoria econômica tradicional, são distinguidos três tipos de 

desemprego, com base em seus mecanismos geradores. Segundo Rainho (2014), o desemprego 

friccional (ou de transição) é gerado das informações imperfeitas que os agentes têm ligado a 
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uma falta de visibilidade e transparência do mercado de trabalho. O desemprego estacional (ou 

sazonal) é marcado pela variação de oferta e demanda de trabalho por um determinado ciclo, a 

exemplo, dentro do campo agrícola, onde em determinados períodos do ano, a oferta de trabalho 

é maior, tendo uma diminuição do desemprego naquele período. O desemprego involuntário 

(ou conjuntural, ou estrutural) considerado o tipo de desemprego mais grave, é definido por um 

desajuste entre oferta e demanda de trabalho, existindo mão de obra disponível no mercado, 

porém não havendo postos de trabalhos, gerando, assim, um desequilíbrio. Neste trabalho, 

usou-se como objeto de pesquisa o desemprego involuntário.  

Kato e Ponchirolli (2002) atrelam o aumento do desemprego no Brasil, desde 

meados de 1990, a fatores estruturais, conjunturais e sazonais. Quanto aos fatores estruturais, 

há baixo crescimento, educação insuficiente e legislação inflexível. A educação insuficiente 

desde a infância é responsável direta ou indiretamente pela baixa qualificação da mão de obra 

no Brasil, evidenciando-se que boa parte dos problemas com o desemprego no País é 

ocasionada pela baixa qualificação da mão de obra existente, oriunda de uma educação precária 

e insuficiente.   

Salienta-se que, à medida que as empresas se modernizam e aumentam a 

complexidade da tecnologia utilizada, requisitam-se maiores aptidões técnicas e pessoais e, 

assim, cada dia as pessoas são consideradas desqualificadas para os cargos abertos nas 

empresas, caso o ensino vigente não proporcione formação adequada. 

A contribuição do artigo consiste em apresentar os fatores microeconômicos 

(individuais) determinantes para o indivíduo encontrar-se na situação de desemprego 

involuntário e por que diferentes grupos de indivíduos no mesmo país são afetados de forma 

tão desigual, tomando como base dados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domiciliar (PNAD) 2015 para o Brasil, Rural e Urbano. Sabido das especificidades existentes 

no meio rural, não o analisar separadamente levaria a resultados equivocados.  

Para alcanças os objetivos deste, faz-se necessário usar um modelo de regressão 

logística. A fim de apresentar maior robustez e qualidade quanto à escolha do modelo, foram 

utilizados alguns testes, dentre eles, Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, a razão de 

verosimilhança, e a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). 

Este trabalho está dividido em quatro seções, além dessa introdução. Cada seção 

aborda os seguintes aspectos: a seção 2 apresenta as evidências teóricas e empíricas sobre 

desemprego. Na seção 3 encontram-se a metodologia e o modelo econométrico. Os resultados 

e discursões encontram-se na seção 4. Finalmente, na seção 5, estão as considerações finais. 
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2.2 Evidências teóricas e empíricas sobre desemprego 

 

Em um país de tamanho continental, como é o caso do Brasil, as mudanças no 

cenário de desemprego afetam diferentes grupos da população de forma muito diferente, 

apontando uma heterogeneidade dos efeitos causadores do desemprego. A discrepância 

existente entre grupos leva economistas e outros estudiosos a indagar quais são os fatores que 

realmente determinam ou influenciam as mudanças no nível de desemprego. 

A literatura oferece estudos realizados a respeito do tema, apontando para 

explicações a partir de análise de fatores macroeconômicos como, por exemplo, crescimento 

do PIB do País, intensificação do progresso tecnológico e mudanças na taxa de inflação. Layard, 

Nickell e Jackman (1991) mostram que o desemprego é algo por demais complexo e movido 

por diversos fatores, além daqueles macroeconômicos e conjunturais. Os autores questionam 

se a atitude dos desempregados na busca do emprego é um fator importante e, por exemplo, se 

as características dessas pessoas que estão procurando emprego é o que determinará seu sucesso 

na busca. Assim, a grande contribuição dos autores para a teoria do desemprego é a busca pela 

explicação desse fenômeno por meio de atributos pessoais daqueles que estão no mercado de 

trabalho procurando por ocupação.  

Dentro dos atributos individuais, merece destaque o papel da escolaridade, vista 

como investimento em capital humano, podendo afetar positivamente a probabilidade de o 

indivíduo encontrar um emprego, e apresenta correlação positiva com a remuneração média do 

trabalhador. Para Becker (1975), investimento em educação, treinamentos e cursos são 

considerados investimentos em capital humano, pois aumentam o ganho do indivíduo ao longo 

da vida. O autor ainda alerta que o fato de novos avanços tecnológicos tem pouco valor se 

poucos trabalhadores qualificados existem no País (ou região) para tirar vantagens daquela 

tecnologia. Com efeito, o crescimento econômico depende de uma relação coesa entre 

conhecimento e capital humano, implantando, assim, novas tecnologias. 

Kingdon e Knight (2004) fizeram um estudo para a África do Sul, local onde há as 

mais elevadas taxas de desemprego do Mundo. Os autores apresentaram, primeiramente, um 

quadro com a distribuição do desemprego no sul da África, fazendo a pergunta - “quem são os 

desempregados?” - e assim identificaram as características que tornam uma pessoa mais 

propensa a estar desempregada. Feito por meio de estatística descritiva quanto a estimação de 

uma equação Logit de desemprego, eles concluíram que certos grupos são muito mais 

propensos a entrar e permanecer no desemprego do que outros, além de mostrar que as taxas de 
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desemprego rural são maiores do que as taxas urbanas. Corroborando, Baah-Boateng (2013) 

mostra em seu estudo para Gana que os grupos r sofrem maior vulnerabilidade ao desemprego 

são compostos de jovens e moradores urbanos, com educação e gênero explicando o 

desemprego, em alguns casos. 

No Brasil, até meados de 1990, o desemprego apresentava-se como uma das 

maiores preocupações dos brasileiros, em razão do alto nível da taxa de desocupação e elevada 

discriminação das minorias no mercado de trabalho, fazendo com que vários estudiosos 

realizassem pesquisas acerca do assunto durante o período, bem como no início dos anos 2000. 

Rossi e Oliveira (2015) apontam, dentre os fatores estruturais, a educação insuficiente, que 

desde a infância é responsável direta ou indiretamente pela baixa qualificação da mão de obra 

no Brasil, apresentando, assim, como um dos pontos mais críticos do País, sendo fácil concluir 

que boa parte dos problemas como desemprego no Brasil é gerada pela baixa qualificação da 

mão de obra oriunda de uma educação precária e insuficiente. 

Sampaio (2012) investiga as transações que ocorrem no mercado de trabalho no Sul 

do Brasil entre empregados, desempregados e os que estavam fora do mercado de trabalho de 

1995 a 2005 pelas probabilidades envolvidas em função de variáveis socioeconômicas e 

geográficas. O modelo econométrico utilizado foi o Logit Multinomial aplicado em microdados 

da PNAD. O autor conclui que existe uma relação positiva e decrescente entre idade e 

probabilidade de estar ocupado e relação negativa e decrescente entre idade e possibilidade de 

estar fora do mercado de trabalho. 

Fernandes, Lima e Santos (2008) apontam que a taxa de desemprego no Brasil 

atinge, desequilibradamente, distintos grupos sociais além de variados segmentos da força de 

trabalho. Os autores utilizaram dados da PNAD 2005 e do modelo Logit Multinomial, 

mostrando que as taxas de desemprego são mais elevadas para mulheres de até 24 anos do que 

para aquelas que se encontram em outras faixas etárias. Além disso, concluíram que jovens com 

filhos têm menor probabilidade de estar empregados aumentando assim a probabilidade de 

desemprego.  

Mendonça, Lima e Lírio (2009) fazem uma abordagem semelhante, estudando o 

mercado de trabalho para as mulheres de 15 a 24 anos no Nordeste brasileiro, tomando como 

base os dados da PNAD de 2006. Como resultados, experiência, escolaridade, renda e 

existência de filhos são as variáveis explicativas com maior significância no modelo. Estudos 

realizados por Santos, Leal e Fernandes (2010) para Minas Gerais corroboram Mendonça, Lima 

e Lírio (2011), mostrando que as mulheres jovens até 24 anos apresentam maior taxa de 

desemprego do que as de demais faixas etárias e do que homens da mesma idade. 
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Investigando os atributos individuais na faixa etária 16-29 anos em 2007, Cunha, 

Araújo e Lima (2011) apontam que as jovens, não brancas, com menor grau de escolaridade e 

que são cônjuges na unidade familiar são mais propícias a serem desempregadas.  

Quanto ao desemprego involuntário propriamente dito, este é concomitantemente 

utilizado na literatura nos modelos estruturais de oferta de trabalho, como apresentado por Boer 

(2018), que faz uma análise estrutural da oferta de trabalho, considerando o desemprego 

involuntário para os Países Baixos, onde se concluiu que as elasticidades médias da oferta de 

trabalho são ligeiramente inferiores no modelo, considerando o desemprego involuntário, do 

que no modelo sem considera-lo. Ressalta-se que  a utilização do desemprego involuntário neste 

trabalho segue outra abordagem, utilizando-o como objeto de estudo a fim de captar quais 

condicionantes microeconômicos ensejam o desemprego involuntário no Brasil. 

 

2.3 Metodologia  

 A presente seção é destinada à exposição dos procedimentos metodológicos 

empregados neste estudo. Dessa maneira, apresenta-se a base de dados e o modelo 

econométrico empregado neste capítulo. 

2.3.1 Base de dados 

As informações empregadas no estudo, advêm dos microdados da Pesquisa 

Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 20151.  

A PNAD adota um plano amostral estratificado e conglomerado, com um, dois ou 

três estádios de seleção, dependendo do estrato. Para a análise empírica, a amostra será 

expandida, utilizando o peso do indivíduo, que são os pesos das unidades amostrais, fornecidos 

nos arquivos de microdados, os quais são incorporados na análise por meio das opções de 

ponderação. Para Silva, Pessoa e Lila (2002), quando se consideram nos cálculos os pesos das 

unidades amostrais, as estimativas obtidas para os parâmetros populacionais correspondentes 

são não viciadas. Assim, a não utilização desses pesos implica estimativas tendenciosas. 

As características da amostra estimada foram desmembradas entre situação 

censitária (urbano e rural) e quanto ao sexo. A amostra2 é composta por 185.836 observações, 

 
1 Optou-se por utilizar a PNAD anual em razão da falta de variáveis para compor o modelo na PNAD contínua.  
2 Indivíduos caracterizados com desemprego involuntário.   
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divididas em 86.241 homens urbanos, 74.026 mulheres urbanas, 15.932 e 9.637 homens e 

mulheres rurais, respectivamente. 

A pesquisa colhe informações detalhadas sobre as características demográficas da 

população, educação, migração, condições de habitação, renda familiar - dentre outras. Quanto 

às variáveis, foi considerada variável dependente a situação das pessoas no mercado de trabalho 

na situação de desemprego involuntário (dummy). Duas perguntas são usadas para distinguir o 

desemprego voluntário e involuntário. Para cada trabalhador em potencial é perguntado se ele 

(a) tem pesquisado ativamente para um trabalho nas últimas 4 semanas e se ele (a) está pronto 

(a) para aceitar trabalho nas próximas duas semanas. As variáveis independentes foram:  

 

QUADRO 1 – Descrição das variáveis explicativas. 
Variáveis explicativas34 Legenda 

Rnordeste Dummy de região Nordeste 

Rsudeste Dummy de região Sudeste 

rcentro_oeste Dummy de região Centro Oeste 

Rsul Dummy de região Sul 

dum_urbano1 Dummy de situação censitária, 1 se rural, 0 caso contrário 

dum_cor2 Dummy de cor, 1 se branca, 0 caso contrário 

Sexo Dummy de sexo, 1 se homem, 0 caso contrário 

Idade Idade 

idade2 Idade ao quadrado 

Solteiro Dummy Estado Civil, 1 se solteiro, 0 caso contrário 

Nfilhos Número de filhos 

Migr Dummy de migrante estadual 

Anoest Anos de Estudo 

anoest2 Anos de Estudo ao quadrado 

dum_EDUC1 Dummy educação, 1 se “sem instrução” 

dum_EDUC2 Dummy educação, 1 se “1 a 3 anos anos de estudo” 

dum_EDUC3 Dummy educação, 1 se “4 a 7 anos de estudo” 

dum_EDUC4 Dummy educação, 1 se “8 a 10 anos de estudo” 

dum_EDUC5 Dummy educação, 1 se “11 a 14 anos de estudo” 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da PNAD 2015.  

 

A estimativa concentrou-se nos indivíduos caracterizados como desempregados 

involuntários com 14 anos ou mais. Neste contexto, um indivíduo está desempregado 

involuntariamente se tiver de 14 a 65 anos e pesquisando ativamente para um trabalho nas 

últimas 4 semanas e se ele (a) está pronto (a) para aceitar trabalho nas próximas duas semanas. 

 
3 A região Norte foi retirada da modelagem para evitar multicolinearidade perfeita. O critério para seleção da 

região-base foi o número de observações em cada região. 
4 O nível de educação com “15 anos ou mais” foi retirado para evitar multicolinearidade perfeita. O critério de 

decisão foi o número de observações nesse grupo. 
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Ressalta-se que o modelo empregado na presente pesquisa irá obter as estimativas dos 

coeficientes e das elasticidades da medida de desemprego  involuntário mensurada via 

variáveis expostas nesta subseção.  

2.3.2 Modelo econométrico 

De acordo com Greene (2000), o modelo Logit não exige a normalidade das 

variáveis independentes e da igualdade de matrizes de covariância, sendo semelhante a uma 

regressão múltipla, por não possuir o poder de incorporar os efeitos não lineares (HAIR, 1998). 

Segundo Hosmer e Lemoshow (1989), a técnica de regressão logística tornou-se um método-

padrão de análise de regressão para variáveis medidas dicotomicamente. Uma vantagem da 

regressão logística é sua abordagem probabilística. De acordo com Hosmer e Lemoshow 

(1989), a regressão logística objetiva achar o melhor relacionamento entre a variável 

dependente e um conjunto de variáveis explanatórias.  

Considera-se que o termo de distúrbio, 휀𝑖, tem distribuição logística. Logo, a função 

de probabilidade condicional do modelo Logit é dada por: 

 

Pr(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖 = 𝐺(𝑥𝑖) =
exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
 

(1), 

 

onde G( . ) é a função de densidade acumulada de uma distribuição logística, 𝑦𝑖 assume valor 

de 1 se o indivíduo está desempregado involuntariamente e 0 caso contrário; 𝑥𝑖 são um vetor 

de variáveis explicativas relacionadas a fatores individuais, demografia, região de residência. 

Um modelo de escolha binária é frequentemente utilizado na microeconomia 

aplicada. Em particular, sua modalidade recursiva é útil quando se estima o efeito de uma 

variável dummy em um resultado binário. A estimação é realizada por meio do estimador de 

máxima verossimilhança. Esse estimador seleciona estimativas dos parâmetros desconhecidos, 

de modo a maximizar o valor da função de máxima verossimilhança (GREENE, 2012). Para o 

modelo trabalhado aqui, sua função é dada por: 

 

𝐿(𝛽) =∑{𝑦𝑖𝑙𝑛 (
exp(𝑥𝑖𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖𝛽)
) + (1 − 𝑦𝑖) ln (

1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖𝛽)
)}

𝑁

𝑖

 

(2). 

 

Quando se trabalha com escore binário (ou qualquer outro modelo não linear), os 

coeficientes de explicação não medem os verdadeiros efeitos marginais dessas variáveis, como 
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é realizada quando se emprega o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários. Como o modelo 

Logit é não-linear, uma vez que a G ( . ) é uma função não-linear, o valor absoluto dos 

coeficientes não tem significado econômico, sendo utilizadas apenas informações a respeito do 

sinal e à sua significância estatística. Para interpretar o significado econômico das variáveis 

explicativas, no entanto, é necessário calcular os efeitos marginais dos coeficientes estimados. 

Lorg e Freese (2006) afirmam que, nas regressões logísticas, os efeitos marginais mensuram as 

modificações discretas de maneira mais informativa, sendo assim, possível ter uma explicação 

mais precisa dos efeitos de cada variável endógena. Para analisar os impactos quantitativos 

gerados a partir da variação de uma variável explicativa, utiliza-se o efeito marginal médio do 

modelo Logit, definido por: 

 

1

𝑁
∑

exp(𝑥𝑖
′𝛽)

1 + exp(𝑥𝑖
′𝛽)

1

1 + exp(𝑥𝑖
′𝛽)

𝑖

𝛽 
(3). 

 

Os efeitos marginais médios têm vantagem por fazerem uma análise das 

implicações quantitativas a respeito dos coeficientes estimados. Ressalta-se que é 

particularmente de interesse examinar as variáveis potencialmente favoráveis a políticas, como 

educação e localização alteram a probabilidade de desemprego de variadas maneiras.  

Com o intuito de utilizar o modelo mais adequado, foram feitos alguns testes. O 

Teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit comprova se o modelo proposto pode explicar bem 

o que se observa por meio das distâncias entre as probabilidades ajustadas e as probabilidades 

observadas. De acordo com Hair (1998), um bom ajuste de modelo é indicado por um valor 

qui-quadrado não significante. Para corroborar o primeiro teste, utiliza-se o Teste da Razão da 

Verossimilhança. Segundo Fávero (2014), o teste é analisado de maneira similar ao Teste F da 

Regressão Linear, porém, utilizando uma estatística com distribuição qui-quadrado para 

analisar a significância conjunta do modelo. Por fim, foi considerada a curva ROC, que mede 

a capacidade de o modelo discriminar as categorias da variável dependente. Após todos estes 

testes de robustez, o modelo mais ajustado e que será utilizado no artigo é o Logit.  
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2.4 Resultados e discussões 

 

A fim de identificar quais os condicionantes microeconômicos que impactam para 

o desemprego involuntário no Brasil, utilizou-se um modelo probabilístico para o Brasil, urbano 

e rural, a fim de evitar resultados inconsistentes, dadas a magnitude do País e as especificidades 

encontradas no seu meio. Os resultados extraídos de dados da PNAD 2015 encontram-se 

expressados e analisados no decorrer desta seção.  

A Tabela 1 e o anexo A.1 oferecem as principais estatísticas utilizadas neste 

trabalho. Observa-se que a maioria dos desempregados involuntários no Brasil é composta por 

homens, com idade média de 37.3 anos e não brancos, majoritariamente solteiros. Quanto ao 

tamanho da família, a quantidade média dos filhos está em torno dos 3.5 filhos, com um nível 

educacional relativamente elevado, a maior parcela possuindo de 11 a 14 anos de estudo, mas, 

na média, possuem dez anos de estudo. No Anexo A.1, vê-se que tanto os homens como as 

mulheres com desemprego involuntário da área urbana possuem em média 37 anos, são não 

brancos e solteiros. Quando vista a área rural, o resultado difere para as mulheres, que possuem 

em média 38 anos e em maioria não são solteiras. Os indivíduos das áreas urbanas possuem 

maior grau de instrução e mais anos de estudo, sendo em sua maioria de 11 a 14 anos de estudo, 

enquanto, para o meio rural, a maioria dos homens tem no máximo até sete anos de estudos, 

não passando do fundamental 1, sendo as mulheres rurais detentoras de mais anos de estudo – 

quase 30% têm de 11 a 14 anos de estudos. Ainda de acordo com a anexo A.1, os homens 

apresentam menos anos de estudo - em média, um ano a menos do que as mulheres. 

Tabela 1 – Estatística descritiva para amostra da estimativa – Brasil. 
Covariadas Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Sexo 185.836 0.5500 0.4974 0 1 

Idade 185.836 37.3 12.7680 14 65 

Idade² 185.836 1554.975 999.3148 194 4225 

Cor/Branca 185.836 0.4469 0.4971 0 1 

Estado Civil (Solteiro) 185.836 0.5259 0.4993 0 1 

Nº de filhos 185.836 3.5960 1.5855 1 18 

Sem instrução 185.836 0.0509 0.2198 0 1 

1 a 3 anos 185.836 0.0597 0.2370 0 1 

4 a 7 anos 185.836 0.1889 0.3914 0 1 

8 a 10 anos 185.836 0.1783 0.3828 0 1 

11 a 14 anos 185.836 0.3860 0.4868 0 1 

Anos de estudo 185.836 10.0915 4.1568 1 16 

Anos de estudo² 185.836 119.1185 77.4309 1 256 

Zona Rural 185.836 0.1434 0.3505 0 1 

Migrante 185.836 0.4292 0.4949 0 1 

Nordeste 185.836 0.2567 0.4368 0 1 

Sudeste 185.836 0.4355 0.4958 0 1 

Centro Oeste 185.836 0.0786 0.2691 0 1 

Sul 185.836 0.1498 0.3569 0 1 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da PNAD 2015.  
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Quanto as regiões, o Gráfico 1 traz, em pontos percentuais, a relação entre homens 

e mulheres em situação de desemprego involuntário para as áreas urbanas e rurais das grandes 

regiões. Constata-se que o Sudeste, seguido do Nordeste, denota os maiores pontos percentuais 

de desempregados, para a área urbana, mulheres e homens. Para o meio rural, a ordem é inversa, 

sendo a região Nordeste detentora do maior número de desempregados rurais, seguida pelo 

Sudeste. Destaca-se que, à exceção da região Norte, as demais regiões tiveram, em termos 

proporcionais, mais mulheres em desemprego involuntário do que homens, destacando-se a 

região Sudeste urbano e a região Nordeste rural, ambas com maior representatividade de 

desemprego involuntário.  

 

GRÁFICO 1 – Desemprego involuntário entre homens e mulheres por região e situação 

censitária  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com microdados da PNAD 2015. 

 

A fim de definir qual modelo de escolha binário será adotado, foram realizadas 

estimações e seleção de várias combinações de variáveis e modelos (Logit e Probit). Na Tabela 

2, estão os resultados do melhor ajustamento obtido para os dois modelos. De acordo com os 

resultados, vê-se uma similaridade, com pequena vantagem para o modelo Logit, que exprimiu 

os melhores resultados para o Pseudo R², Curva ROC e, quanto ao Teste de Hosmer-Lemeshow, 

com p-valor superior a 0.26, não se rejeita a hipótese nula de que há associação entre os valores 

observados e os previstos e, consequentemente, o modelo pode ser considerado como tendo um 

bom ajuste.  

 

 

0,074 0,065

0,141
0,121

0,223 0,224

0,456 0,4610,471 0,478

0,201 0,209

0,083 0,083
0,056 0,051

0,149 0,151 0,145 0,157

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Homem Mulher Homem Mulher

Área Urbana Área Rural

Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Centro-Oeste Região Sul



26 

 

 

Tabela 2 – Critérios de seleção do modelo de escolha binária, modelos Probit e Logit 

Critérios 
Coeficientes – Modelos de Escolha Binária 

Probit Logit 

Pseudo 𝑅2
 0.1275 0.1279 

Razão da Verossimilhança 0.0001 0.0001 

Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit 0.0000 0.2639 

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 0.7656 0.7655 

Fonte: Elaboração própria, com suporte nos dados da PNAD 2015. 

 

Como pode ser verificado nos resultados da Tabela 3, os coeficientes das variáveis 

estado civil, número de filhos, as dummys referentes aos anos de estudos, bem como a dummy 

para a região Nordeste, são positivos e estatisticamente significantes. A variável idade também 

foi estatisticamente significante com sinal negativo junto com a variável sexo, ser de zona rural 

e morar em outras regiões que não o Nordeste. Correlacionando estes primeiros resultados com 

os obtidos por Boer (2018), divisa-se que a parcela de desemprego é um problema menor para 

os não solteiros. Sackey e Osei (2006) argumentaram que pessoas mais jovens são mais 

propensas ao desemprego involuntário pelo fato de que eles têm menos habilidades em relação 

aos mais velhos. Segundo Anyanwu (2013), uma série de razões pode ser usada para justificar 

esse resultado, incluindo o fato de os trabalhadores mais jovens tenderem a ser mais fáceis e 

menos caros para dispensar do que os mais velhos. Monte (2011) mostra que os salários-reserva 

dos desempregados jovens são em média maiores. Tal evidência pode se relacionar ao custo de 

oportunidade que permeia a decisão entre estudo e trabalho. O desemprego também é 

identificado como fenômeno urbano, o que é confirmado na literatura pelos trabalhos de 

Dickens e Lang (1995) e de Boateng (1994). 

Ficou constatado, portanto, que os homens mais jovens das regiões Sudeste, Centro-

Oeste e Sul, moradores de zona rural, e que possuem maior grau de instrução, tendem a estar 

menos na condição de desemprego involuntário. Estes valores dos parâmetros estimados, 

entretanto, não concedem uma informação precisa dos efeitos ou elasticidades. Logo, estimados 

os coeficientes do modelo Logit, é necessário também analisar os efeitos marginais.  
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Tabela 3 – Estimação do Modelo Logit e Efeitos Marginais Médios – Brasil, rural e urbano  

Variáveis 
Modelo de Regressão Logit 

Coeficientes Efeitos Marginais Médios 

 Brasil Rural Urbano Brasil Rural Urbano 

Sexo (Masculino) 
-0.822 
(0.019) 

-0.986 
(0.000) 

-0.807 
(0.000) 

-0.036 
(0.000) 

-0.014 
(0.000) 

-0.040 
(0.000) 

Idade 
-0.203 

(0.004) 

-0.108 

(0.000) 

-0.209 

(0.000) 

-0.008 

(0.000) 

-0.001 

(0.000) 

-0.010 

(0.000) 

Idade² 
0.002 

(0.000) 

0.000 

(0.059) 

0.000 

(0.000) 

0.001 

(0.000) 

0.000 

(0.078) 

0.000 

(0.000) 

Raça/Cor (Branco) 
0.041 

(0.021) 

-0.112 

(0.220) 

-0.035 

(0.108) 

-0.002 

(0.001) 

-0.001 

(0.209) 

-0.001 

(0.106) 

Estado Civil (Solteiro) 
0.309 

(0.025) 

0.354 

(0.001) 

0.303 

(0.000) 

0.014 

(0.008) 

0.005 

(0.001) 

0.015 

(0.000) 

Número de filhos 
0.069 

(0,005) 

0.050 

(0.007) 

0.072 

(0.000) 

0.003 

(0.007) 

0.000 

(0.010) 

0.003 

(0.000) 

  Educação   

Sem instrução 
1.077 

(0.204) 

1.400 

(0.058) 

1.043 

(0.000) 

0.047 

(0.005) 

0.020 

(0.060) 

0.052 

(0.000) 

1 a 3 anos 
0.628 

(0.158) 

0.490 

(0.444) 

0.700 

(0.000) 

0.027 

(0.004) 

0.007 

(0.447) 

0.034 

(0.001) 

4 a 7 anos 
0.387 

(0.122) 

0.409 

(0.459) 

0.427 

(0.001) 

0.017 

(0.003) 

0.006 

(0.472) 

0.021 

(0.000) 

8 a 10 anos 
0.339 

(0.103) 

0.423 

(0.384) 

0.362 

(0.001) 

0.014 

(0.001) 

0.006 

(0.397) 

0.018 

(0.001) 

11 a 14 anos 
0.190 

(0.077) 

0.713 

(0.063) 

0.181 

(0.022) 

0.008 

(0.000) 

0.010 

(0.073) 

0.009 

(0.021) 

Anos de Estudo 
0.197 

(0.039) 
0.164 

(0.226) 
0.176 

(0.000) 
0.008 

(0.001) 
0.002 

(0.243) 
0.008 

(0.000) 

Anos de Estudo ao 

quadrado 

-0.009 

(0.001) 

-0.003 

(0.556) 

-0.008 

(0.000) 

-0.001 

(0.001) 

-0.000 

(0.585) 

-0.000 

(0.000) 

  Região   

Zona Rural 
-1.090 

(0.040) 
- - 

-0.048 

(0.001) 
- - 

Migrante 
-0.156 

(0.020) 

0.087 

(0.289) 

-0.177 

(0.000) 

-0.007 

(0.000) 

0.001 

(0.289) 

-0.008 

(0.000) 

Região Nordeste 
0.049 

(0.029) 

0.554 

(0.000) 

-0.004 

(0.892) 

0.002 

(0.001) 

0.008 

(0.000) 

-0.000 

(0.892) 

Região Sudeste 
-0.102 

(0.029) 

0.512 

(0.000) 

-0.150 

(0.000) 

-0.004 

(0.001) 

0.007 

(0.000) 

-0.007 

(0.000) 

Região Centro-Oeste 
-0.428 

(0.040) 

-0.090 

(0.648) 

-0.469 

(0.000) 

-0.019 

(0.001) 

-0.001 

(0.643) 

-0.023 

(0.000) 

Região Sul 
-0.574 

(0.038) 

-0.022 

(0.892) 

-0.628 

(0.000) 

-0.025 

(0.001) 

-0.000 

(0.890) 

-0.031 

(0.000) 

Número de Observações 185.836 25.569 160.267 185.836 25.569 160.267 

Prob>Chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pseudo 𝑅2 0.1279 0.1535 0.1211 - - - 

Log Pseudo-
maximaverossimilhança 

-40707.5 -3044.7 -37505.0 - - - 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da pesquisa.  

Nota: desvios padrões entre parênteses.  

 

Long (1997) ensina que, nas regressões dos modelos logísticos, os efeitos marginais 

mensuram as modificações discretas de maneira mais informativa, permitindo ainda uma 

explicação mais precisa dos efeitos de cada variável explicativa. 
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O efeito da raça na probabilidade de desemprego involuntário confirma os padrões 

observados em outros trabalhos. Não brancos têm maior probabilidade de desemprego do que 

os brancos, sugerindo uma discriminação racial nas práticas de contratação dos empregadores. 

A probabilidade de desemprego diminui com a idade, mas a uma taxa decrescente, até certo 

ponto, como pode ser observado junto ao resultado da variável Idade ao quadrado. 

Trabalhadores mais experientes podem ser protegidos contra a concorrência de trabalhadores 

jovens por leis ou instituições de mercado ou por capital humano específico das firmas. 

Alternativamente, os jovens podem ter uma chance maior de estar no desemprego involuntário 

por causa de seu maior grau de mobilidade profissional, corroborando os trabalhos da 

Centerfor/OIT (1997) e Silva (2001). 

Com os resultados dos efeitos marginais médios obtidos no trabalho, observa-se 

que, a influência de o indivíduo ser do sexo masculino é pouco mais expressiva no meio urbano 

do que no rural, tendo influência em quatro pontos na probabilidade de ele não se encontrar na 

situação de desemprego involuntário. Quanto à idade, vê-se que o desemprego involuntário é 

objeto de maior impacto para agentes do meio urbano, resultado que indica uma possível 

migração de jovens e/ou possivelmente ingresso no trabalho informal. A variável Raça/Cor 

expressou-se significativamente para o Brasil, mostrando um pequeno impacto na 

probabilidade de a pessoa não estar desempregada involuntariamente, porém, analisando 

separadamente o meio rural e urbano, a variável não é estatisticamente significante. 

A relação entre qualificação e desemprego no Brasil tem formato de U-invertido, 

respaldando assim o que Camargo e Reis (2005), Fernandes e Pichetti (1999), Barros (1997) e 

Amoedo (1994) encontraram para distintos períodos de estudo no País.  A incidência do 

desemprego involuntário diminui drasticamente com o aumento da educação. Por exemplo, 

possuir de 11 a 14 anos de estudos reduz a prevalência de uma pessoa ao desemprego a 

probabilidade de quase zero. O efeito marginal de ter de 11 a 14 anos de estudos, variável 

dummy, é cerca de 0,8 ponto percentual, enquanto para indivíduos sem instrução a 

probabilidade de desemprego involuntário é de 4,7 pontos percentuais. 

Variáveis referentes a educação, no entanto, não são estatisticamente significantes 

para o meio rural, sendo apenas para o meio urbano, e, para o Brasil como um todo, elas têm 

um impacto significante, pois vê-se que, com o aumento dos anos de estudos, as pessoas tendem 

a diminuir a probabilidade de encontrar-se involuntariamente desempregados. Ser morador da 

região Nordeste e Sudeste implica efeito positivo e estatisticamente significante ao desemprego 

involuntário, mesmo que com efeito marginal bastante pequeno. Por outro lado, ser morador 

das regiões Sul e Centro-oeste tem efeito marginal negativo para o meio urbano. 



29 

 

 

O número de dependentes (filhos) pode aumentar o desemprego involuntário, 

principalmente para as mulheres, em razão da maior responsabilidade, tornando-as menos 

flexíveis. No modelo alternativo5, o efeito positivo do número de filhos sobre a probabilidade 

de desemprego involuntário é cerca de duas vezes maior para mulheres do que para os homens, 

seguindo o que é sugerido por Blendell (1987), Hogan (2004) e Laroque e Salanie (2002).  

A respeito da variável “Estado Cívil”, o fato de ser solteiro aumenta as chances de 

desemprego involuntário, possivelmente pela noção de responsabilidade econômica cair mais 

pesadamente em membros familiares casados. Bargain (2010) e Henk-Wim (2018) chegaram a 

resultados semelhantes em seus estudos, mostrando que as maiores parcelas dos desempregados 

involuntariamente são solteiras. O efeito positivo de ser solteiro na probabilidade de 

desemprego surge se esta for tomada como qualidade de sinalização que os empregadores 

utilizarem para racionar empregos. Outra explicação é que, com menor responsabilidade 

econômica, as pessoas solteiras tendem a ter salários-reserva mais altos. 

Ser não migrante implica risco substancialmente maior de estar desempregado. Um 

indivíduo migrante é cerca de -0.7 pontos menos propenso ao desemprego, indicando que as 

regiões de origem estavam em grande desvantagem no mercado de trabalho. Indivíduos de todas 

as regiões, exceto do Nordeste, são significantemente menos propensos a estar desempregados. 

Em suma, os resultados sobre as variáveis explanadas são consistentes com o mercado de 

trabalhadores mais qualificados, sendo mais apertado do que para o não qualificado, além de 

ficar constatado que o meio rural diverge do urbano quanto aos condicionantes do desemprego 

involuntário, isto, provavelmente, em razão da própria estrutura diferenciada. 

 
5 Os autores estimaram um modelo alternativo para homens e mulheres, separadamente, a fim de ver o impacto 

do número de filhos no desemprego involuntário de ambos.  
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2.5 Considerações finais 

O desemprego involuntário brasileiro, observado pela óptica microeconômica 

fornece resultados compatíveis com todo o Mundo, tanto quando comparado com países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os resultados, considerados previamente por grandes 

regiões, evidenciam que, dentre as regiões brasileiras, existem duas peculiaridades: as regiões 

Sudeste e Nordeste, detentoras dos maiores níveis de desemprego involuntário para a área 

urbana, com maior número de mulheres do que de homens nessa condição.  

Seguindo com o que foi evidenciado por meio dos resultados da aplicação do 

modelo Logit, conclui-se que homens têm menor propensão ao desemprego involuntário, com 

elasticidade (em modulo) de 3,6%. Jovens tendem ao desemprego involuntário do que aqueles 

mais experientes, assegurados por uma experiência profissional, ou até mesmo pelo salário- 

reserva dos jovens ser mais elevado, gerando uma curva em formato de “U” invertido. A relação 

do desemprego involuntário e número de dependentes é positivamente inclinada, 

principalmente para as mulheres, dada a maior responsabilidade, o que as torna menos flexíveis.  

Quanto ao Estado Civil, conclui-se que ser solteiro eleva a probabilidade do 

desemprego involuntário, possivelmente atrelada a uma “memória” empresarial de que pessoas 

solteiras tendem a ter menor responsabilidade econômica, o que complementa o fato de os 

jovens terem maior probabilidade de serem desempregados. Visto pela óptica dos migrantes 

interestaduais, eles tendem a sofrer menos com o desemprego involuntário. Possivelmente, ao 

fazerem a migração entre as unidades federativas, eles já vão com uma garantia de emprego, 

além de o fato da migração indicar que o Estado de origem estava passando por uma 

desvantagem no mercado de trabalho. 

Constatou-se que, apesar da existência de alguns condicionantes que corroboram o 

desemprego involuntário para o meio urbano e rural, a maior parte das covariadas estudadas 

terá significância apenas em um dos dois espaços ou, então, elas serão estatisticamente 

significantes mas com sinais opostos, indicando que, enquanto para uma área a variável implica 

redução de probabilidade do desemprego involuntário, para a outra, a covariada enseja maior 

probabilidade do desemprego involuntário.  
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CAPÍTULO 2 

3 SALÁRIO DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM BASE NO  

   PROGRAMA SEGURO-DESEMPREGO 

 

O capítulo 2, desta dissertação, buscar analisar a existência de um impacto no 

salário de reinserção dos trabalhadores brasileiros que participaram do programa seguro-

desemprego. Para tais fins, faz-se uso de uma regressão com descontinuidade adicionada de 

covariadas e aplicação do balanceamento por entropia. 

3.1 Introdução 

O programa de Seguro-desemprego, no Brasil é destacado por diversos autores, em 

razão da sua importância social e econômica. Balbinoto Neto e Zylberztaijn (2002), Barros, 

Corseuil e Foguel (2000), relatam que, pela óptica do trabalhador, o seguro- desemprego 

funciona como uma fonte de renda temporária desde a demissão, o que possibilitaria ao 

trabalhador desempregado ser mais seletivo na “escolha” do seu próximo emprego, 

possibilitando a ele, ainda, fazer investimento em geração de mais capital humano. Há críticas´, 

entretanto, pela padronização da distribuição dos benefícios e pelos efeitos adversos do 

Programa, como um possível estímulo ao desemprego pelo trabalhador. Para Barros, Corseuil 

e Foguel (2000), o seguro-desemprego representa um subsídio à busca por um trabalho melhor 

ao qual teria acesso apenas quando demitido sem justa causa. Por essa visão, o Programa 

incentiva a demissão induzida, principalmente em períodos de recuperação econômica, e essa 

redução no tempo relacional de trabalho possui correlação negativa sobre os investimentos em 

capital humano específico, produtividade e nível salarial. 

Disposto a reverter possível correlação negativa entre o seguro desemprego- e o 

investimento em capital humano, Chahad (2003) faz algumas sugestões, dentre as quais a de 

promover, compulsoriamente, o recebimento do seguro, um treinamento profissional aos 

beneficiados, o que possibilitaria ao trabalhador um nível maior de capital humano e 

possivelmente uma reinserção no mercado de trabalho com nível salarial mais elevado, visto 

que o recebimento do benefício se tornaria um sinalizador sobre a produtividade do trabalhador.  

A hipótese sustentada aqui é a de que o efeito do benefício tende a aumentar o 

salário de reinserção dos beneficiados. Com efeito, a hipótese testada no artigo é se esse efeito 

está ocorrendo no Brasil quando decomposto em urbano e rural, pois a maneira como os 

programas sociais estão constituídos conduz a uma gama crescente de questionamentos, 

principalmente no tocante à eficiência. Os incentivos criados por um sistema de seguro-
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desemprego excessivamente benevolente podem ensejar distorções que tornem o Programa 

menos efetivo e levem a ineficiência na alocação de recursos.  Para Camargo (2004), a 

preocupação com o desenho dos programas é tão importante quanto à própria existência, pois 

é com amparo nele que se tem a geração de incentivos corretos, provocando um comportamento 

considerado adequado pela sociedade. 

A fim de testar a hipótese retrocitada foi aplicada uma técnica amplamente utilizada 

em Economia, Ciência Política, e muitas outras ciências sociais, comportamentais, biomédicas 

e estatísticas. Lee (2008) relata que a Regressão com Descontinuidade acrescida de covariadas 

(Regression Descontinuity design - RDD) é considerada uma das melhores estratégias não 

experimentais credíveis, dentro do quadro de inferência causal, sendo o requisito de covariáveis 

“equilibradas” no cutoff a condição suficiente mais natural e, também, relevante6.  

A contribuição para a literatura consiste em fornecer novas evidências sobre o 

impacto do Programa Seguro-Desemprego brasileiro sobre o salário de reinserção dos seus 

beneficiados, para o Brasil, desagregando-o em urbano e rural, corroborando o exposto por 

Teixeira e Balbinotto Neto (2016), que fazem o estudo para o Brasil, porém, sem dissociá-lo. 

Ressalta-se a importância de desintegrar em urbano e rural para o Brasil, dadas as 

especificidades entre as áreas. Para tais fins, utiliza-se do método de regressão com 

descontinuidade modelo Sharp, balanceado por entropia e adicionado de covariadas, a fim de 

garantir a robustez do trabalho.  

O artigo agora sob relato é composto por seis seções, incluindo esta introdução. Na 

segunda seção, mostram-se os modelos teóricos, partindo de Fitzgerald (1998) e Pollak (2005), 

que destacam o efeito do Programa Seguro-Desemprego no salário de reinserção. Em seguida, 

na terceira seção, é feita breve revisão de literatura a respeito dos programas de seguro-

desemprego em âmbito global e nacional. A quarta seção discute acerca da estratégia empírica 

com base em regressão com descontinuidade adicionada de covariadas e aplicação do 

balanceamento por entropia, garantindo a robustez do trabalho, bem como a fonte e a natureza 

dos dados. Na quinta, são expressas a análise e discussão dos resultados dos modelos estimados 

para o Brasil, urbano e rural. Como fecho, têm curso as considerações finais. 

 
6 O RDD adicionado de covariadas será mais bem tratado na seção referente à estratégia empírica.  
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3.2 O Programa de seguro desemprego e salário de reinserção 

 

Os debates a respeito do Programa Seguro-Desemprego e seus possíveis efeitos 

sobre o mercado de trabalho, principalmente quando a oferta de mão de obra e salários de 

reinserção, estão vinculados em análises de modelos da Teoria do Capital Humano e da busca 

por emprego (Job Search).  

 

3.2.1 A relação entre seguro desemprego e salário de reinserção a partir da Teoria do Capital  

       Humano 

 

Usando o modelo estimado para executar simulações de políticas que destacam a 

relação entre o regime de seguro-desemprego e as taxas de desemprego de vários grupos por 

idade, Pollak (2005) mostra os trabalhadores caracterizados por dotações individuais de capital 

humano que melhoram quando um agente tem um emprego e declina durante os períodos de 

desemprego. No modelo, é incorporado um governo que cobra impostos e contribuições 

previdenciárias, fornece seguro-desemprego e assistência social e administra um sistema de 

previdência pública.  

Ressalta-se que a existência de um estoque de capital humano individual, que 

depende do emprego, pode ter efeitos importantes no resultado do mercado de trabalho, 

havendo seguro-desemprego. Para Pissarides (1992), em um modelo de busca, se as habilidades 

diminuem durante o desemprego, choques que afetam o mercado de trabalho resultam em um 

efeito persistente sobre o desemprego. Ainda segundo o autor, por alguma razão, quando a 

média do desemprego aumenta, a habilidade média dos desempregados é menor. As empresas, 

por sua vez, acham menos atraente a criação de empregos, reforçando o aumento das durações 

dos períodos de desemprego.  

O efeito do Programa Seguro-desemprego sobre a oferta de trabalho é então 

ressaltado por Pollak (2005), que. considerando uma economia preenchida por agentes que 

vivem por L período, podendo estes serem empregados ou desempregados durante os primeiros 

𝐿𝑟 − 1 de suas vidas, e são aposentados posteriormente. Os agentes maximizam o seu tempo 

de vida esperado de utilidade em cada período 𝐽0 de suas vidas, que pode ser apresentada como 

uma função de consumo separada no tempo, expressa em (4) 

 

𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑗0[
∑ 𝛽𝑗−𝑗0𝐿
𝑗=𝑗0

𝑢𝑗(𝑐𝑗) + 𝛽𝐿−𝑗0𝑣(𝑎𝐿+1)], (4) 
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Está sujeito a uma restrição orçamentária que deve conter com probabilidade um. 

Aqui, 𝑢𝑗 é a função de utilidade do período com as propriedades usuais, 𝑐𝑗 o consumo no 

período j, 𝛽 é o fator de desconto, e v(.) captura todas as possibilidades de consumo e lazer em 

𝐿 + 1. 𝐸𝑗0é o operador de expectativa matemática condicional em todas as informações 

disponíveis no período 𝑗0. 

Seja 𝑎𝑗 os bens possuídos no início do período j e 𝑦𝑖 o lucro líquido recebidos no 

mesmo período, então no período 𝑗0 o orçamento com restrição para a vida útil restante torna-

se:  

 

𝑎𝑗0 +∑ 𝑅𝑗0−𝑗(𝑦𝑗 − 𝑐𝑗)
𝐿
𝑗−𝑗0

= 𝑅𝑗0−𝐿𝑎𝐿+1  (5), 

 

onde r é a taxa de juros livre de risco, R=1+r, e 𝑎𝐿+1 são não-negativos. A restrição 

orçamentária é necessária para cada indivíduo, sendo identificada pela dotação de cada agente, 

individualmente, e não apenas por uma média.  

De acordo com Pollak (2005), os agentes começam suas vidas como trabalhadores 

desempregados, sendo que os trabalhadores que ocupam um emprego no período j ganham um 

salário bruto, dado por (6) 

 

𝑤𝑗 = 𝑤(𝑚𝑗, 𝑞𝑗 , 𝑞) ≡ 𝜒𝑚𝑗(𝑞𝑗 + 𝑞) (6), 

  

que é uma função da “qualidade de correspondência” específica do trabalho 𝑚𝑗 e o atual nível 

de habilidade individual, consistindo em um componente 𝑞𝑗 e q é um componente fixo pessoal. 

𝜒 é um parâmetro de escala, relacionado ao fator capital humano variável, ou seja, que tende a 

ser crescente com o tempo. 

 Os funcionários nunca abandonam7 o trabalho, mas correm o risco de serem 

demitidos com probabilidade 𝜆 por período. Trabalhadores desempregados recebem ofertas de 

trabalho na taxa de Poisson 𝜛. Então, em cada período, depois de fazer sua decisão de consumo, 

esses agentes podem ser apresentados como zero, um ou várias ofertas, cada uma caracterizada 

por sua qualidade de correspondência 𝑚, amostrada de uma distribuição 𝐺(𝑚). Os agentes 

consideram a melhor oferta e decidem se aceitam ou rejeitam o trabalho.  

Como expresso por Pollak (2005), o salário ganho durante o emprego depende de 

uma habilidade individual variável. Essas habilidades 𝑞𝑗 dependem do histórico de emprego do 

 
7 Seguindo a teoria apresentada por Pollak (2005), os indivíduos não abandonam o trabalho em hipótese alguma.  
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agente: durante o desemprego, eles se deterioram por um fator 1 − 𝛿𝑢 por período, e como 

empregado, um trabalhador desfruta de um aumento de habilidades pelo fato 1 + 𝛿𝑒. 

Imediatamente após ser demitido, 𝑞𝑗 declina por 1 − 𝛿𝑓. Uma formulação recursiva do 

problema decisório dos agentes, utilizando a abordagem de Bellman, pode ser escrita como (7)  

 

𝑣𝑗(𝑎𝑗, 𝑠𝑗, 𝑞𝑗 ,𝑚𝑗 , Ω𝑗) = max
𝑎𝑗+1,𝑚

{𝑢𝑡(𝑐𝑗) + 𝛽𝐸𝑗𝑣𝑗+1(𝑎𝑗+1, 𝑠𝑗+1, 𝑞𝑗+1,𝑚𝑗+1, Ω𝑗+1)} (7), 

 

onde a maximização está sujeita à restrição orçamentária, expressa por (8) 

 

𝑎𝑗+1 = 𝑅(𝑎𝑗 + 𝑦𝑗 − 𝑐𝑗), 𝑎𝐿+1 ≥ 0 (8) 

 

E 𝑎𝑗+1 é uma função de transição do trabalhador do período 𝑗, com base em 

𝑎𝑗, 𝑠𝑗, 𝑞𝑗 , 𝑚𝑗, Ω𝑗. 

O valor da função 𝑣𝑗(. )representa a utilidade descontada com o passar do tempo 𝑗, 

que pode ser caracterizada por uma função parametrizada. O 𝑆𝑗 ∈ {𝑒, 𝑢, 𝑟} apresentam o atual 

estado do emprego (empregado, desempregado, aposentado) e Ω destina-se a captar todas as 

informações relevantes sobre o histórico de emprego individual necessário para calcular a 

renda. m é a qualidade mínima necessária para tornar-se um trabalho aceitável para um agente 

desempregado. Assim: 

 

𝑦𝑗 = 𝑦(𝑗, 𝑎𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑤𝑗 , Ω𝑗) = {
𝑤𝑗 𝑠𝑒𝑠𝑗 = 𝑒

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 (9). 

 

Ceteris paribus, uma habilidade em declínio 𝛿𝑢 durante o desemprego ou um valor 

mais alto de um determinado trabalho (maior 𝛿𝑒 ou menor 𝜆) implica um valor menor de m. 

Em outras palavras, o trabalhador recebe o salário pago pelo empregador se ele tem um 

emprego, e não recebe nada se estiver desempregado; se ele estiver aposentado, ele estará fora 

do mercado de trabalho. Sendo 𝑚 ∈ 𝑀, o que implica m≥ m, sendo m o mínimo necessário 

para tornar-se uma oferta de emprego aceitável pelo trabalhador.  

 Considerando agora a inclusão do Programa Seguro-Desemprego no mercado de 

trabalho, prevendo o governo um seguro ao trabalhador no valor de b, financiado por uma taxa 

proporcional no salário 𝜑, os ganhos futuros Y tornam-se: 
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𝑌(𝑗, 𝑎𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑤𝑗 , Ω𝑗) = {

(1 − 𝜑)𝑤𝑗𝑠𝑒𝑠𝑗 = 𝑒;

𝑏𝑠𝑒𝑠𝑗 = 𝑢;

0𝑠𝑒𝑠𝑗 = 𝑟

 (10). 

 

Para Pollak (2005), independentemente de o programa gerar capital humano aos 

trabalhadores beneficiados, o salário de reinserção é positivamente alterado. De outra parte, se 

o capital humano é ampliado, o efeito do programa passa a ser definido sobre o salário de 

reinserção, impactando no mercado de trabalho, pois, com a elevação do salário de reinserção 

pedido pelos trabalhadores, há uma redução na taxa de aceitação de salários por parte dos 

agentes, havendo como  consequência o aumento da taxa de desemprego de equilíbrio da 

economia.  

 Assim, avalia-se, neste escrito, se os trabalhadores privilegiados pelo Programa 

Seguro-Desemprego se reinseriram com maiores salários pelo fato de terem sido beneficiados 

pelo Programa ou não.  

 

3.2.2 Procura por emprego, seguro-desemprego e salário de reinserção 

 

Teorias que buscam entender o desemprego floresceram em meados dos anos 1980 

e 1990 (FITZGERALD, 1998). A incorporação de simples observações na pesquisa em pontos 

em que ainda existe uma fragilidade junto a uma teoria do mercado de trabalho resultou em 

ricos conjuntos de modelos que ajudaram não apenas a entender como o desemprego responde 

a várias políticas e regulamentações, mas também a compreender melhor outros mercados de 

trabalho.  

Um modelo de procura de emprego é expresso por Fitzgerald (1998), que analisa 

como o ambiente de decisão de um trabalhador desempregado afeta não apenas suas decisões 

de emprego, mas também o nível geral de desemprego. Posteriormente, a fonte e a natureza dos 

dados8. Inicialmente, o modelo foca na decisão de um trabalhador desempregado aceitar um 

trabalho oferecido ou continuar procurando um emprego melhor. Dentre os atributos, o modelo 

fornece uma estrutura simples de capturar muitas das ideias centrais sobre as quais a teoria da 

busca pelo trabalho se baseia, bem como interessantes compreensões econômicas. 

O modelo apesentado pelo autor sugere que os trabalhadores procuram maximizar 

o valor esperado de sua renda vitalícia, que é escrita como: 

 
8  Além do trabalho de Fitzgerald (1998), recorreu-se a Sargent (1987), que fornece uma visão geral mais 

avançada da teoria de busca por emprego.  
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𝐸 ∑ 𝛽𝑡𝑦𝑡
∞
𝑡=0   (11), 

 

onde 𝛽 é o fator de desconto entre 0 e 1 e 𝑦𝑡 denota a renda do trabalhador no período 𝑡. 

Considerando que (𝑦𝑡 = 𝑤𝑢) se o trabalhador estiver desempregado e (𝑦𝑡 = 𝑤) se o 

trabalhador estiver empregado na remuneração 𝑤. Assim, o fator 𝛽 determina a taxa na qual os 

trabalhadores descontam seus ganhos futuros, podendo ser escrito como 
1

1+𝑟
, onde 𝑟 é a taxa 

real de juros. Como os trabalhadores apresentados no modelo têm o tempo tendendo ao ∞, essa 

suposição pode ser pensada com aproximação do caso em que os trabalhadores têm muitos 

períodos para viver.  

Agora, considerando o problema de decisão do trabalhador desempregado em 

avaliar uma oferta salarial 𝑤, sua decisão dependerá de como a oferta atual se compara a outras 

ofertas que podem ser recebidas. Se as chances de receber uma oferta substancialmente melhor 

no próximo período foram boas, então, o indivíduo pode optar por não aceitar a oferta atual 

com a expectativa de receber uma melhor no futuro próximo.  

O problema de decisão do trabalhador desempregado usado por Fitzgerald (1998) 

é descrito na seguinte notação. Considere 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎(𝑤) como o valor presente esperado da renda 

se o individuo rejeitar uma oferta salarial 𝑤 e esperar por uma oferta melhor, 𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎(𝑤) se o 

valor presente esperado da renda for aceita em 𝑤, e 𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤) o valor presente esperado da 

renda quando se recebe uma oferta salarial 𝑤. Cada uma dessas funções pressupõe que o 

trabalhador desempregado se comportará de maneira a otimizar em períodos futuros, de modo 

a maximizar a renda esperada como apresentado em (11). 

A função de rejeitar uma oferta e esperar por uma oferta melhor é dada por: 

 

𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟(𝑤) = 𝑤𝑢 + 𝛽Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎   
(12), 

 

onde Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎  é o valor esperado de 𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎  - sendo o valor esperado incluído do subsídio do 

Programa Seguro-Desemprego que o trabalhador recebe mensalmente, mais o desconto do 

valor esperado de uma nova oferta salarial no próximo período. É importante frisar que 

𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟(𝑤) é uma constante, que Fitzgerald (1998) descreve como 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 , já que o Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎  

não varia com 𝑤. Isso reflete o fato de que a oferta salarial do período seguinte é independente 

da oferta do período atual, portanto, o valor de rejeitar uma oferta e aguardar uma nova oferta 

é o mesmo, independentemente da oferta deste período. Em seguida, considerando o valor de 

aceita uma oferta salaria 𝑤: 
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𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤) = 𝑤 + 𝛽𝛼Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝛽(1 − 𝛼)𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤) (13). 

 

Assim, o trabalhador, aceitando uma oferta salarial, receberá a renda neste período. 

No final do período ele será acionado com a probabilidade 𝛼, caso em que ele recebe o valor 

esperado descontado de receber uma nova oferta no período seguinte, 𝛽Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 , ou continuará 

no trabalho com probabilidade (1 − 𝛼), caso em que ele recebe o valor descontado de aceitar a 

mesma oferta salarial no período seguinte 𝛽𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤). A equação pode ser reescrita, como:  

 

𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤) =
𝑤 + 𝛽𝛼Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

1 − 𝛽(1 − 𝛼)
 

 

(14). 

 

Pela equação 11, nota-se que 𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤) aumenta linearmente com (𝑤). De acordo 

com Fitzgerald (1998), o problema para o trabalhador com uma oferta em mão é decidir se 

aceita a oferta, com valor 𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟, ou rejeita a oferta, que tem valor 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 . O valor de ter 

uma oferta em mãos é dado pela equação seguinte:  

 

𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤) = max{𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤), 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟} (15) 

 

Leva-se em conta o fato de que as ofertas serão aceitas apenas quando o aceite for 

mais benéfico do que esperar, ou seja, o trabalhador avalia a oferta de trabalho em função do 

salário oferecido e também do salário de reserva ou de espera. Quando o salário oferecido for 

maior do que o valor de espera, o trabalhador aceita o novo emprego, caso contrário, ele 

continua esperando uma melhor oportunidade. Para Fitzgerald (1998), a solução deste problema 

é caracterizada pelas funções 𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤) e 𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎(𝑤), e uma constante 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟(𝑤), que 

satisfaz as equações (13), (14) e (15).  

Resolvendo o problema do salário-reserva (considerado aqui o benefício do seguro-

desemprego), o salário reserva 𝑤𝑟 é o valor de 𝑤 que satisfaz: 

 

𝑣𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟(𝑤𝑟) = 𝑣𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎  (16) 

 

usando as equações (12) e (14),  
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𝑤𝑟 + 𝛽𝛼Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤𝑟)

1 − 𝛽(1 − 𝛼)
= 𝑤𝑢 + 𝛽𝛼Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤𝑟) (17) 

 

A equação supracitada diz que o salário de reinserção é identificado como o salário 

no qual o valor de aceitar a oferta de salário (lado esquerdo da equação) é igual ao valor de 

rejeitar a oferta (lado direito); ou seja, o salário de reinserção é o salário em que o trabalhador 

é apenas indiferente entre aceitar ou rejeitar a oferta. Para poder resolver o problema para o 

salário de reinserção, deve-se explicitar uma função para ele, podendo ser analisado como: 

 

Ε𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑤𝑟) = (
1

1 − 𝛽
) [
𝑤𝑢 + 𝑠(�̅� − 𝑤𝑟)2

2(�̅� − 𝑤)
] (18). 

 

Usando a equação (18) para substituirΕ𝑣𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎  da equação (17), obtém-se uma só 

equação contendo 𝑤𝑟: 

 

𝑤𝑟 = 𝑤𝑢 + [
𝛽(1 − 𝛼)

1 − 𝛽(1 − 𝛼)
]
(𝑤 − 𝑤𝑟)2

2(𝑤 − 𝑤)
 (19). 

 

O 𝑤𝑟 aparece, entretanto, em ambos os lados da equação. A fim de simplificar a 

notação no que segue, Fitzgerald (1998) define uma nova função como sendo: 

 

𝜙(𝑤𝑟) = [
𝛽(1 − 𝛼)

1 − 𝛽(1 − 𝛼)
]
(𝑤 − 𝑤𝑟)2

2(𝑤 − 𝑤)
 (20), 

 

que é o segundo termo do lado direito da equação (16). Esta função pode ser interpretada como 

o benefício esperado de se obter um novo salário quando o trabalhador desempregado tem uma 

oferta em mão. Importante é ressaltar que a função é decrescente em 𝑤𝑟, indicando que os 

ganhos esperados de um novo salário diminuem à medida que 𝑤𝑟 aumenta. Dado 𝑤𝑟 definido 

com 𝑤 essa função será 0, refletindo o fato de que não pode haver ganho em uma nova oferta 

desde que 𝑤 é o maior salário possível. A equação (19) pode ser reescrita assim:  

 

𝑤𝑟 = 𝑤𝑢 + 𝜙(𝑤𝑟) (21). 

 

A equação (21) determina o valor do salário aceito pelo trabalhador com base em 

todos os parâmetros do modelo, incluindo o seguro-desemprego e o salário de reinserção. O 

lado esquerdo pode ser entendido como o benefício de aceitar uma oferta salarial ao nível do 
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salário de reserva. O lado direito pode ser considerado como o valor de rejeitar a oferta e 

esperar. Inclui o valor do seguro-desemprego 𝑤𝑢 mais o ganho esperado de um novo período. 

Assim, o ganho esperado de receber ofertas adicionais de salário depende de quão seletiva é a 

pessoa. Quanto mais seletiva a pessoa for, menores são as chances de conseguir uma oferta.  

Fitzgerald (1998) ressalta que o comportamento salarial de reserva do trabalhador 

desempregado é neste modelo observável no comportamento do “mundo real”, onde, a cada 

período, muitos trabalhadores optam por continuar suas pesquisas de emprego, mesmo que 

possam aceitar empregos de baixa remuneração; certamente, com a expectativa de que 

encontrarão um emprego melhor em breve.  

 

3.3 Fundamentação histórica e evidências empíricas sobre o Programa Seguro- 

      Desemprego e salário de reinserção 

 

Nesta seção, procede-se a um breve contexto histórico a respeito da política de seguro-

desemprego brasileira e se apontam algumas evidências empíricas sobre o efeito do seguro-

desemprego no comportamento dos trabalhadores desempregados e nos seus salários de 

reinserção. Inicialmente, = vem breve histórico do Programa Seguro-Desemprego e da evolução 

da sua legislação, seguidos de estudos sobre o fluxo de desemprego, e, finalmente revisando os 

estudos sobre o efeito do Programa nos resultados pós-desemprego, em particular, no salário 

de reinserção.  

 

3.3.1 Programa Seguro-Desemprego desde sua legislação 

 

Criado em 1986, os antecedentes históricos do seguro-desemprego datam da 

Constituição Federal de 1946 (art. 157, inc. XV) como “assistência aos desempregados”. 

Somente, todavia, com a edição da Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965, que o dispositivo 

foi regulamentado, constituindo o auxílio financeiro para 50 ao mais trabalhadores, em casos 

de paralisação total ou parcial das empresas com dificuldades econômicas (BALESTO e 

MARINHO, 2010). Existe, assim, uma limitação do benefício a trabalhadores de grandes 

empresas e sindicalizados, pelo pagamento depender de uma solicitação formal do sindicato, 

mediante envio de listas de beneficiários com a respectiva documentação.  

O embrião do seguro-desemprego está no Decreto-Lei n.º 2.284 de 10 de março de 

1986, tendo como finalidade “[...] prover assistência financeira temporária ao trabalhador 

desempregado em virtude de dispensa sem justa causa ou paralisação total ou parcial das 
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atividades do empregador”. Tais recursos eram oriundos do Tesouro e sujeitos às dificuldades 

de caixa, especialmente relevantes no contexto da crescente dívida pública dos anos de 19809.  

Somente com a Constituição de 198 o seguro-desemprego passou a ter uma 

estabilidade em seu financiamento, sendo reorientada a arrecadação do Programa de Integração 

Social (PIS) e o Programa de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo 

vinculação de recursos para custear o seguro-desemprego e propiciando a criação do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador-FAT (BALESTO e MARINHO, 2010). Seguindo a legislação do FTA, 

pelo menos quarenta por cento dos recursos seriam destinados a programas de desenvolvimento 

econômico, por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 

Um mecanismo de estabilização do emprego, tendo em conta os ciclos econômicos 

foi pensado como uma proposta de financiamento. Assim, o objetivo do Fundo superaria o 

suporte ao trabalhador desempregado, induzindo também a geração de empregos. A 

combinação entre eficiência econômica e proteção social consta nos principais objetivos do 

PSD, apresentada pela Lei 10.60810 de 2002 e descrita pela Medida Provisória n. 2.164-4111, 

de 2001 (BRASIL, 2001).  

Estruturalmente falando, o arcabouço legal, provido desde 1994, detém que o PSD 

antecipa o que seria a superação de um trade-off entre proteção social e eficiência econômica: 

a integração entre seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação 

profissional. Essa eficiência econômica é vista por dois aspectos diferentes, como aponta 

Balesto (2010), a qualificação associada a ganhos de produtividade da força de trabalho, 

especialmente em habilidades mais gerais em que os empregadores não estariam dispostos a 

investir recursos, e o segundo aspecto relacionando-se com o melhor funcionamento do 

mercado de trabalho.  

 

3.3.2 Evidências empíricas sobre o Programa Seguro-Desemprego e salário de reinserção 

 

Sem dúvidas, o principal objetivo do Programa Seguro-Desemprego é segurar os 

indivíduos contra a perda de renda salarial. Desta forma, os sistemas de seguro-desemprego em 

 
9 Ver Castro e Souza (1985) e Fishlow (1986). 
10 Lê-se: prover assistência temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, 

inclusive a indireta e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 

análoga à de escravo. 
11 Lê-se: auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas 

de orientação, recolocação e qualificação profissional.  



42 

 

 

muitos países pretendem fornecer apoio ao rendimento a curto prazo para trabalhadores 

involuntariamente desempregados enquanto procuram trabalho. 

 Para Ahn (2018), estes benefícios aumentam o bem-estar dos daqueles avessos ao 

risco afetados por choques adversos no emprego ao suavizar o consumo. Por outro lado, ao 

mesmo tempo, o seguro-desemprego pode induzir risco moral12 e criar desincentivos a rápida 

reinserção no mercado de trabalho. Conforme apresentado por Chetty e Finkelstein (2013) e 

Tatsiramos e van Ours (2014), o pagamento do benefício pode fazer com que pessoas 

desempregadas procurem novos empregos, porém em menor intensidade do que na ausência do 

benefício, sendo também possível que as oportunidades de emprego diminuam com a duração 

de um período de desemprego como exposto por Addison e Blackburn (2000), que relacionam 

como o resultado da estigmatização ou da depreciação do capital humano,  o que aumenta a 

duração do desemprego. 

Buscando evitar os possíveis desincentivos na busca de emprego, os formuladores 

de políticas consideraram e introduziram serviços adicionais para os solicitantes do benefício, 

incluindo assistência e monitoramento na procura de emprego. A literatura empírica sobre 

programas como o Seguro-Desemprego afeta à taxa de saída do desemprego é farta, iniciando-

se em meados de 1990 por Atkinson e Micklewright (1991) e Pedersen e Westergand-Nielsen 

(1993), que salientaram o efeito do nível de benefícios, usando dados transversais no nível 

individual, havendo concluído que os efeitos do benefício são geralmente significativos nos 

estudos dos EUA e Reino Unido, enquanto a maioria dos estudos na Europa Continental13 

encontra efeitos insignificantes ou fracos.  

Vários estudos estadunidenses e europeus exploraram mudanças impulsionadas por 

políticas nos níveis de benefícios desde regressões descontínuas que exploram uma ou mais 

descontinuidades quanto à duração do benefício, como, por exemplo, a idade na experiência de 

trabalho de entrada ou pré-desemprego. A suposição é de que os indivíduos de ambos os lados 

da descontinuidade diferem apenas ligeiramente, exceto pela exposição a um nível de benefício 

do Programa. Assim, a diferença de comportamento dos indivíduos próximos a qualquer um 

dos lados da descontinuidade revela, então, como a diferença na aquisição do programa afeta o 

comportamento.  

 
12 Sucede quando um segurado se comporta de tal maneira que aumenta a probabilidade da ocorrência de um 

evento que é segurado para receber o paramento da indenização. Para mais, ver: Seo (2016), Microbehavioral 

Econometric Methods – Capítulo 7 – Modeling Risk, Perceprions, and Uncertainties With Microbehavioral 

Methods. 
13 Europa excluindo o Reino Unido, a Ilha de Man, a Irlanda e a Islândia.   
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Autores como Card e Levine (2000), Carling et al. (2001), Lalive (2008) e 

Schmieder et al. (2012.a; 2012.b) exprimem uma visão geral de estudos recentes sobre os 

efeitos do programa seguro-desemprego para diversos países, onde os estudos são 

caracterizados em termos de país. Relacionando o benefício ao salário de reinserção, destacam-

se os trabalhos de Card et al (2007), que fazem uma exploração com amparo numa 

descontinuidade na relação entre a experiência de trabalho e o direito ao benefício para 

trabalhadores austríacos; Uusitalo e Verho (2010), que utilizaram uma mudança na política para 

analisar o efeito da taxa de substituição da Programa na duração do desemprego, e constataram 

que a mudança na estrutura do benefício reduziu as chances de reemprego em 17%, em média; 

Schmieder et al (2012.b), implementando um modelo de descontinuidade com dados alemães 

de trabalhadores na faixa etária de 40 a 49 anos, descobriram que, para cada mês adicional de 

redução do seguro-desemprego, a duração do desemprego aumenta em média 0,10 e 0,13 

meses.  

Recorrendo a uma reforma húngara como estratégia de identificação para o RDD, 

Lindner e Reizer (2016) descobriram que diminuir o benefício do seguro-desemprego de forma 

dinâmica, mantendo constantes os montantes de benefícios globais, reduz a duração do 

desemprego e aumenta os salários de reinserção. Teixeira e Balbinotto Neto (2016), a seu turno, 

fazendo um estudo para o Brasil, constataram que o programa nacional não se mostrou 

suficiente para influenciar o salário de reinserção dos beneficiados.  

 

3.4 Estratégia empírica 

 

O RDD é amplamente utilizado em Economia, Ciência Política e muitas outras 

ciências sociais, biomédicas e estatísticas, como destaca Calonico (2018). Sua principal 

característica é a existência de uma pontuação, índice ou variável de controle para cara unidade 

da amostra, que determina a atribuição de tratamento por meio de hard-thresholding. No âmbito 

da literatura moderna, destacam-se Imbens e Lemieux (2008), Lee e Lemieux (2010), Cattaneo 

e Escanciano (2017) e Cattaneo, Idrobo e Titiunik (2018). Esses autores relatam que todas as 

observações que estão acima de um corte conhecido são consideradas como tratamento, 

enquanto todas as observações que estão abaixo deste cutoff são chamadas de controle. 

Identificação, estimação e inferência procedem comparando os indivíduos das unidades 

próximas ao cutoff (corte). 

A identificação não paramétrica do efeito do tratamento de RDD, geralmente, 

depende de suposições, que motivam métodos polinomiais locais não paramétricos adaptados, 
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para aproximar-se flexivelmente, acima e abaixo, do ponto de corte. De acordo com Calonico 

(2018), é sugerido um polinômio linear local, realizando estimativa por meio dos mínimos 

quadrados ponderados, dando pesos maiores às observações próximas ao ponto de corte. As 

estimativas são, pois, utilizadas para avaliar se existe de fato uma descontinuidade nos níveis, 

derivados ou proporções deles, no corte.  

Calonico (2018) relata que a estimação por mínimos quadrados ponderados é 

geralmente utilizada com covariadas predeterminadas. Características demográficas ou 

socioeconômicas são alguns exemplos destacados pelo autor.  

Nesta seção, trazem-se as características fundamentais do Modelo de Regressão 

com Descontinuidade com base na descontinuidade determinada pelo critério de elegibilidade 

do Programa Seguro-Desemprego brasileiro. Em seguida, destaca-se o método de pareamento 

por entropia como critério de robustez e, por fim, a fonte e natureza dos dados. 

  

3.4.1 Variável de impacto e participação no Programa: definição e relação causal  

 

A fim de identificar se o Programa Seguro-Desemprego está exercendo alguma 

influência sobre os salários de reinserção dos segurados, será utilizado o método de regressão 

descontinua (RDD) com covariadas, aplicação do efeito médio de tratamento local (LATE) 

além do pareamento por entropia.  

A definição de efeitos causais usada aqui vai ao encontro do Modelo Causal, de 

Neyman-Fisher-Rubin14.  Seguindo o proposto em Hahn, Toddi e van der Klaauw (2001), 

define-se 𝐷𝑖 =∈ {0,1} como uma variável de tratamento binária, 𝑌𝑖
0, 𝑌𝑖

1 os resultados potenciais  

e 𝑌𝑖
1 − 𝑌𝑖

0 o efeito de tratamento individual. Os resultados potenciais, bem como do tratamento 

𝑌𝑖
1 − 𝑌𝑖

0, permite a variação entre indivíduos, isto é, nenhum efeito de tratamento constante é 

assumido. Seja 𝑍𝑖uma variável que influencia a variável de tratamento de forma descontínua. 

A literatura apresenta dois desenhos distintos, porém, este trabalho concentra-se 

apenas em um, o caso sharp, onde 𝐷𝑖 é o critério de participação no Programa Seguro-

Desemprego, e muda para todos, em um limiar conhecido 𝑧0, nesse estudo 𝑧0 = 6. No desenho 

sharp, Trochim (1984) diz que o status de participação é dado por uma função determinista de 

𝑍, assim: 

 

𝐷𝑖 = 1[𝑍 ≥ 6𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] (22). 

 
14 Neyman (1923), Fisher (1935) e Rubin (1978). 
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Isso implica que todos os indivíduos mudam o status de participação do programa 

exatamente em 𝑧0. Hahn, Todd e van der Klaauw (2001) consideram o pressuposto de 

identificação como  

 

𝑌𝑖
1 − 𝑌𝑖

0 ⊥ 𝐷𝑖|𝑍𝑖 (23)15. 

 

Considere ainda que 𝑌 é a variável de interesse, salário de reinserção, e 𝑍 é a 

variável forçante com um limar conhecido 𝑧0 em que a probabilidade de tratamento Pr(𝐷 =

1|𝑍) é desconhecida. Existem várias motivações para incluir covariadas, conforme denotado 

por 𝐾. Primeiramente, a redução da variância, que é bem conhecida pelo caso paramétrico. Os 

ganhos na precisão também podem ser alcançados no modelo não paramétrico, já que incluir 

covariáveis e compará-las de maneira apropriada reduz a variância assintótica do efeito de 

tratamento estimado.  

A equação (20) pode, então, ser reescrita, incluindo as covariáveis 𝑋: 

 

𝑌𝑖
1 − 𝑌𝑖

0 ⊥ 𝐷𝑖|𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 (24). 

 

Permitindo identificar o efeito do tratamento como: 

 

𝐸[𝑌𝑖
1 − 𝑌𝑖

0|𝑍 = 𝑧0] = ∫(𝐸[𝑌|𝐷 = 1,𝑋 = 𝑥, 𝑍 = 𝑧0] − 𝐸[𝑌|𝐷 = 0,𝑋 = 𝑥, 𝑧 =

𝑍0])
𝑓+(𝑥|𝑧0)+𝑓−(𝑥|𝑧0)

2
𝑑𝑥,  

 

(25), 

em que 𝐸[𝑌|𝐷, 𝑋, 𝑍 = 𝑧0] pode ser estimada por uma combinação dos lados esquerdo e direito 

dos limites. Ressalta-se que a nova característica estudada neste artigo é a existência de 

covariadas adicionais, coletadas no vetor aleatório 𝑍𝑖  ∈ 𝑅𝑑 , que pode ser contínuo, discreto ou 

misturado. Considerando  𝑍𝑖 = 𝑍𝑖(0)(1 − 𝑇𝑖) + 𝑍𝑖(1)𝑇𝑖, onde 𝑍𝑖(1) e 𝑍𝑖(0) denotam 

covariadas potenciais para cada lado do cutoff, Calonico (2018) destaca a naturalidade em que 

os pesquisadores assumem que algumas características das distribuições marginais de 𝑍𝑖(1) e 

𝑍𝑖(0) são iguais, próximas ao ponto de corte, ou que 𝑍𝑖(1) =𝑑 𝑍𝑖(0), o que implícita na 

definição de uma covariável pré-tratamento. A seguir será apresentado o balanceamento por 

entropia como outra maneira – mais uma - além da adição de covariadas, para garantir a 

robustez dos resultados. 

 

 
15 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑍𝑖 𝑝𝑟ó𝑥𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑧0 . 
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3.4.2 Balanceamento por entropia 

 

O balanceamento de entropia é sugerido em Hainmueller (2011) como um método 

de pré-processamento de dados para alcançar o equilíbrio covariável em estudos observacionais 

com tratamentos binários. O método consiste em reequilibrar os pesos unitários para que o 

tratamento reponderado e o grupo de controle satisfaçam um conjunto de condições pré-

especificadas que incorporam informações sobre momentos de amostra conhecidos. O 

balanceamento de entropia ajusta exatamente as desigualdades na representação em relação ao 

primeiro, segundo e possivelmente maiores momentos das distribuições de covariável.  

Sehkon (2009) denota a importância do balanceamento, pelo fato de ele poder 

reduzir a dependência do modelo para a estimativa subsequente dos efeitos do tratamento, além 

de garantir que o equilíbrio melhore em todos os momentos das covariáveis incluídas na 

reponderação - além de eliminar a necessidade em verificação contínua do balanço e busca 

iterativa sobre modelos de escore de propensão que podem equilibrar estocasticamente os 

momentos das covariadas.  

A seguir, serão mostradas as variáveis e a base de dados que será utilizada neste 

estudo. 

 

3.4.3 Base de dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho são oriundos da Pesquisa Nacional de Amostra 

de Domicílio (PNAD) do ano de 2015. A base de dados fornece informações importantes e 

especificas relacionadas aos trabalhadores que saíram de algum trabalho no período de um ano. 

A pergunta é então derivada em mais duas: número de meses em que permaneceu no trabalho 

anterior, com resultados esperados entre um mês a 11 meses; e se recebeu seguro-desemprego 

depois que saiu desse emprego anterior. Isso faz-se necessário explicar, uma vez que o interesse 

é avaliar o efeito tratamento sobre pessoas bem próximas do período mínimo exigido pelo 

Programa.  

Como a PNAD utiliza um método de amostragem probabilística de domicílios, 

adotando um plano estratificado e conglomerado, com até três estágios de seleção, caracteriza-

a, assim, como uma amostra complexa. Ademais, a pesquisa ajusta os pesos das unidades 

amostrais para calibração com os totais populacionais conhecidos. Ao implementar a 

calibração, a amostra deste estudo passa a contar com 1.024.377 pessoas. A estimação de um 

modelo não paramétrico com este tamanho de amostra esgota, todavia, a capacidade de 



47 

 

 

quaisquer computadores pessoais. Dessa maneira, para obter uma amostra capaz de gerar 

estimações consistentes e que permita a estimação do modelo econométrico proposto, é extraída 

uma subamostra aleatória com 100 mil pessoas. 

Para uma melhor visão do possível efeito do programa sobre os tratados, será feito 

o trabalho em três momentos, inicialmente para o Brasil e posteriormente para os Brasis urbano 

e rural16, pois dadas as especificidades entre as áreas não fazer tal tratamento acarretaria 

resultados duvidosos.  

O quadro 2 contém informações a respeito das variáveis utilizadas no trabalho, bem 

como das covariadas.  

 

QUADRO 2 - Descrição das covariadas utilizadas. 

Legenda (variável) Descrição 

Salário de reinserção (salreinc) 
Valor em reais, referente ao salário que o trabalhador recebeu no 

novo emprego 

Tempo de permanência no trabalho 

anterior (tpta) 

Número de meses que permaneceu no trabalho anterior no período 

de captação de 358 dias 

Dummy de tratamento (d) Regra de decisão determinística 

Variável de interação (tptasd) 
Interação entre tempo de permanência no trabalho anterior e 

variável dummy de tratamento 

Experiência (exp) Tempo de experiência do trabalhador 

Experiência ao quadrado (exp2) Tempo de experiência do trabalhador ao quadrado 

Dummy de cor (branca) Se branco =1; caso contrário 0 

Dummy de sexo (sexo) Se homem=1; caso contrário 0 

Número de filhos (n_filho) Número de filhos no domicilio 

Atividade principal (ativprinc) 

Referente à tipo de atividade principal  

Agrícola=1 

Indústria=2 

Construção=3 

Comércio=4 

Serviço=5 

Faixa de rendimento (frrend) Rendimento mensal em grupos de rendimento (R$) 

Dummy Nordeste (rnordeste) Se Nordeste =1; 0 caso contrário 

Dummy Sudeste (rsudeste) Se Sudeste =1; 0 caso contrário 

Dummy Centro Oeste (rcentro_oeste) Se Centro Oeste =1; 0 caso contrário 

Dummy Sul (rsul) Se Sul =1; 0 caso contrário 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 
16 Quanto à situação do domicílio e classificação da população ser urbana ou rural, utilizou-se a definição adotada 

pela PNAD em suas notas metodológicas, considerando urbana as áreas correspondentes às cidades (sedes 

municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada 

fora desses limites.  
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3.5 Resultados e discussão  

 

A fim de avaliar o influxo do Programa Seguro-Desemprego no salário de 

reinserção dos beneficiados, realizou-se, primeiramente, um balanceamento, por entropia, das 

covariadas utilizadas, além de uma análise de diferença de médias entre os trabalhadores que 

receberam o auxílio quando saíram de seus empregos anteriores em comparação com os 

trabalhadores que não tinham tempo mínimo necessário para o recebimento desse. 

O quadro 3 contém as covariadas comuns aos dois grupos de dados e seus valores 

médios, variância e assimetria, antes e depois do pareamento por entropia. O esquema de 

balanceamento por entropia permite a inclusão de dados contínuos e categóricos, aproveitando 

todas as informações comuns disponíveis.  

 

QUADRO 3 – Diferenças nas características observáveis antes e depois do pareamento. 

Pré-ponderação 

Covariadas 
Tratamento Controle 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Experiência 16,75 208,3 0,9086 17,35 198,8 0,7533 

Experiência^2 488,80 506092 2,222 499,81 453073 1,87 

Branca 0,4595 0,2484 0,1626 0,3467 0,2265 0,6442 

Sexo 0,6249 0,2344 -0,5158 0,5823 0,2432 -0,3339 

Ativprinc 3,3877 1,948 -0,9444 3,631 2,223 -0,6714 

Faixarendimento 4,371 2,348 0,03537 3,866 2,198 0,8243 

Rnordeste 0,2733 0,1986 1,018 0,3224 0,2185 0,7599 

Rsudeste 0,3834 0,2364 0,4796 0,3977 0,2395 0,418 

Rcentro-oeste 0,1414 0,1214 2,059 0,08296 0,07608 3,024 

Rsul 0,1357 0,1173 2,127 0,1154 0,1021 2,407 

N_filho 1,336 1,347 0,8088 1,528 1,705 1,076 

Pós-ponderação 

Covariadas 
Tratamento Controle 

Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

Experiência 16,75 208,3 0,9086 16,75 208,3 0,8728 

Experiência^2 488,8 506092 2,222 488,9 493121 2,068 

Branca 0,4595 0,2484 0,1626 0,4593 0,2483 0,1633 

Sexo 0,6249 0,2344 -0,5158 0,6248 0,2344 -0,5158 

Ativprinc 3,877 1,948 -0,9444 3,876 1,864 -0,9457 

Faixarendimento 4,371 2,348 0,0537 4,37 2,215 0,1174 

Rnordeste 0,2733 0,1986 1,018 0,2734 0,1986 1,017 

Rsudeste 0,3834 0,2364 0,4796 0,3834 0,2364 0,4797 

Rcentro-oeste 0,1414 0,1214 2,059 0,1413 0,1213 2,059 

Rsul 0,1357 0,1173 2,127 0,1357 0,1173 2,128 

N_filho 1,336 1,347 0,8088 1,337 1,383 0,942 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da PNAD 2015.  

 

A Tabela 4, a seguir, retrata os valores dos testes entre médias para o Brasil, urbano 

e rural em valores médios reais, valores de 2015. É possível observar que o teste de diferença 

de médias entre os grupos foi estatisticamente significativo para o Brasil com 95% de confiança, 
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mesmo quando desagregado por área censitária. Isso significa que existem diferenças salariais 

que possam ser captadas pelo teste de diferença de médias entre os trabalhadores que recebem 

o seguro-desemprego (tradado) e os que não recebem (controle), com chance de erro de 5%.   

 

Tabela 4 – Teste de médias salariais simples, Brasil, urbano e rural – 2015. 

         Área 

Grupo 

Brasil Urbano Rural 

obs (R$) Média obs (R$) Média obs (R$) Média 

Controle 82.076 
988.51 
(3,37) 

66.082 
1057.59 
(3.99) 

15.994 
703,06 
(4.55) 

Tratado 17.924 
1398.49 

(14,39) 
15.595 

1484.54 

(16,30) 
2.323 

822,27 

(13,88) 

Fonte: Elaborado pelos autores com suporte nos dados da PNAD 2015.  

 

Ainda tentando constatar se existe diferença de salários entre os grupos, analisou-

se a função densidade de Kernel da distribuição salarial da amostra, visto que ela pode indicar 

possíveis diferenças de densidade entre as faixas salariais. Ao examinar a Figura 1, constata-se 

que ocorre densidade maior entre os trabalhadores que ganham em torno de um salário-mínimo 

em todas as distribuições, exceto para o meio rural, onde se tem uma distribuição mais 

espalmada, porém mostrando-se também uma indicação de não existência de outra densidade 

salarial entre os grupos. 

 

Figura 1 – Estimativa por Kernel da densidade salarial da amostra – Brasil, urbano e rural. 

  

  

0

.0
0

0
1

.0
0

0
2

.0
0

0
3

.0
0

0
4

D
e
n

s
it
y

0 5000 10000 15000
Rendimento mensal de todos os trabalhos

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth = 700.0000

Densidade Salarial Grupo Controle

0

.0
0

0
0

5
.0

0
0
1

.0
0

0
1

5
.0

0
0
2

.0
0

0
2

5
D

e
n

s
it
y

0 10000 20000 30000
Rendimento mensal de todos os trabalhos

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth =  1.2e+03

Densidade Salarial Grupo Tratado

0

.0
0

0
1

.0
0

0
2

.0
0

0
3

.0
0

0
4

D
e
n

s
it
y

0 5000 10000 15000
Rendimento mensal de todos os trabalhos

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth = 700.0000

Densidade Salarial Grupo Controle - urbano

0

.0
0

0
0

5
.0

0
0
1

.0
0

0
1

5
.0

0
0
2

.0
0

0
2

5
D

e
n

s
it
y

0 10000 20000 30000
Rendimento mensal de todos os trabalhos

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth =  1.3e+03

Densidade Salarial Grupo Tratado - Urbano



50 

 

 

  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Procurando, todavia, identificar uma possível descontinuidade nos ganhos entre os 

grupos de trabalhadores, estimaram-se equações não paramétricas com e sem covariadas, além 

de estimá-las utilizando a técnica de pareamento por entropia. As equações não paramétricas 

da Tabela 5 são semelhantes ao teste de médias retratadas na Tabela 4. Com esse tipo de 

instrumento, no entanto, é possível quantificar a variação da média salarial entre os grupos, 

controlando por distintas janelas de tempo de permanência no último emprego. 

 

Tabela 5 – Regressões não paramétricas. 

BRASIL 

Coeficiente sem covariadas Coeficiente com covariadas Obs. 

c. entropia s. entropia c. entropia s. entropia  

31,55 

(54.064) 

350,56*** 

(28.347) 

139,16*** 

(37.696) 

99,55*** 

(49.789) 
100.000 

URBANO 

60,55 

(60.245) 

361,8*** 

(32.452) 

150,48*** 

(41.821) 

133,56*** 

(22.467) 
81.677 

RURAL 

250,37*** 

(45.694) 

377,75*** 

(33.872) 

40,85** 

(18.449) 

-0,71 

(10.509) 
18.323 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Nota: Como o limiar (cutoff) utilizado neste estudo é igual a seis (6) meses, foram utilizadas as janelas 5 e 7 meses, 

a fim de garantir a robustez do modelo. ***p<0.01, **p<0.05. 

 

Este experimento foca na janela de 5 e 7 meses, aqueles que permaneceram um 

tempo muito próximo do limite para a requisição do benefício, que era de 6 meses. Os resultados 

das estimativas indicam que, entre os trabalhadores na vizinhança do cutoff em um mês, a média 

de salários no Brasil e área urbana para os que receberam o auxílio foram maiores, 

respectivamente em R$31,55 e R$60,55; porém esses resultados não foram estatisticamente 

significativos após o balanceamento por entropia. A área rural brasileira apresentou um 

resultado inédito do resto do Brasil, com média salarial maior para os que receberam o benefício 
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em R$250,37 e estatisticamente significante, exibindo após a estimação com as covariadas 

apresentadas no Quadro 2, uma média salarial de R$40,85.  

O modelo não paramétrico adicionado de covariadas refuta, em partes, a hipótese 

do trabalho, e confirma que para o Brasil e áreas urbanas o Programa Seguro-Desemprego não 

gera diferença nos rendimentos, mas sim um conjunto de outros fatores, como o a atividade 

principal, a região que reside e até mesmo a cor e sexo do indivíduo. Por outro lado, o meio 

rural e seus agentes com suas peculiaridades, absorvem o componente seguro-desemprego de 

forma positiva gerando ganhos médios elevados.  

A Tabela 6 retrata as estimativas do variável salário de reinserção em R$ para o 

Brasil, urbano e rural, adicionadas de covariadas e balanceadas por entropia. 

 

Tabela 6 – Regressões lineares locais. 

Variáveis 

BRASIL URBANO RURAL 

Sem 

entropia 

Com 

entropia 

Sem 

entropia 

Com 

entropia 

Sem 

entropia 
Com entropia 

n=25.922 n=25.922 n=22.350 n=22.350 n=3.572 n=3.572 

R2 53,83% 54,97% 53,64% 54,75% 91,08% 91,56% 

D 
323,01*** 

(82.007) 

306,18 

(86.392) 

602,42*** 

(90,309) 

838,02 

(93.488) 

140,51** 

(61.679) 

108,03* 

(61.499) 

Tptasd 
-44,30*** 

(12.714) 

-39,68 

(13.339) 

-91,26*** 

(14,050) 

-78,61 

(14.493) 

23,17** 

(10.010) 

19,19* 

(9.938) 

Exp 
-0,33 

(0.846) 

-1,223 

(0.910) 

3,12*** 

(1.081) 

-0,202 

(1.173) 

0,37 

(0.443) 

-0,93** 

(0.469) 

Exp2 
0,01 

(0.015) 

0,05*** 

(0.016) 

-0,107*** 

(0,021) 

0,01 

(0.022) 

-0,01 

(0.007) 

0,01 

(0.007) 

Branca 
41,55*** 

(13.322) 

44,34*** 

(13.038) 

36,66** 

(14.381) 

43,04*** 

(14.084) 

119,86*** 

(10.231) 

97,22*** 

(10.379) 

Sexo 
-110,54*** 

(12.493) 

-112,35*** 

(13.078) 

-106,91*** 

(13.492) 

-102,50*** 

(13,892) 

-21,82*** 

(6.787) 

-18,22** 

(7.603) 

Ativprinc 
33,63*** 

(3.304) 

34,40*** 

(3.301) 

65,73*** 

(4.454) 

61,12*** 

(4.345) 

-23,88*** 

(1.525) 

-21,59*** 

(1.592) 

F.rendimento 
586,26*** 

(6.463) 
608,08*** 

(6.582) 
621,24*** 

(7.282) 
640,75*** 

(7.347) 
344,07*** 

(3.893) 
347,80*** 

(3.999) 

Rnordeste 
161,61*** 

(12.505) 

183,08*** 

(13,775) 

277,21*** 

(15.821) 

290,29*** 

(17,499) 

8,32 

(11.572) 

22,81*** 

(7.109) 

Rsudeste 
-75,78*** 

(10.699) 

-109,92*** 

(12.645) 

2,84 

(11.834) 

-42,72*** 

(13.839) 

134,28*** 

(11.572) 

152,28*** 

(11.429) 

Rcentro_oest 
42,31** 

(17.664) 

55,67*** 

(19.097) 

207,26*** 

(22.566) 

236,10*** 

(26.018) 

-4,21 

(10.417) 

48,02*** 

(10.470) 

Rsul 
180,98*** 

(27.167) 

150,21*** 

(25.885) 

276,36*** 

(31.474) 

231,03*** 

(29.713) 

-21,27** 

(8.638) 

21,53** 

(8.907) 

N_filho 
-89,66*** 

(4.612) 

-103,23*** 

(4.975) 

-114,19*** 

(5.557) 

-122,23*** 

(5.792) 

28,86*** 

(2.011) 

32,61*** 

(2.082) 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Nota: As variáveis: Norte, Mulher e Negra foram utilizadas como base para as demais. As estimativas foram 

realizadas no modo robusto à heterocedasticidade. ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1.  

 

Avaliando os resultados encontrados no modelo, é possível identificar que as 

variáveis - recebeu seguro desemprego e tempo de permanência no trabalho anterior – não 
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foram estatisticamente significativas para a reinserção dos trabalhadores em faixas salariais 

maiores, exceto para as áreas rurais, em que os indivíduos tiveram um diferencial salarial 

favorável em R$ 108,03 e R$140,51, respectivamente, com e sem entropia. Em todas as 

estimativas, utilizou-se um período de um mês de diferença, acima e abaixo do tempo 

necessário para o recebimento do benefício.  

A interação do tempo de permanência do trabalho anterior com ter recebido seguro 

desemprego apresenta comportamento retilíneo e negativo para o Brasil e área urbana, 

indicando que indivíduos que participaram do Programa e tiveram mais tempo no trabalho 

anterior estão sujeitos a receber salários menores na reinserção, possivelmente pelo fato de se 

restringirem a empregos com maior qualidade, enquanto para a área rural o salário de reinserção 

será positivo para aqueles com as mesmas características.  

Ao analisar o modelo OLS com e sem uso da entropia, constatou-se, ainda, que as 

variáveis referentes a experiência não se mostraram estatisticamente significantes. A diferença 

também foi significante para os trabalhadores de cor branca em comparação com os não 

brancos, variando de R$36,66 a R$119,86 para as áreas urbanas e rurais. No que diz respeito 

ao sexo, os resultados apontam que o salário de reinserção dos homens é menor do que o das 

mulheres, com hiato menos expressivo para o meio rural (R$18,22).  

O número de filhos na família gera efeitos contrários dentro do Brasil. Em áreas 

urbanas, o aumento do número de filhos acarreta um diferencial negativo, enquanto, no meio 

rural, o diferencial é positivo. A atividade principal, juntamente com a faixa de rendimento em 

que a pessoa se encontra, mostraram-se bastante expressivas para o Brasil e área urbana, com 

diferencial positivo, porém para o meio rural ter como atividade principal um dos grandes 

setores da economia acaba gerando um impacto negativo no salário de reinserção. 

Quanto às regiões, os que residem no Nordeste possuem maiores diferenciais nos 

salários de reinserção, R$183,08 e R$290,29, respectivamente, Brasil e áreas urbanas. A região 

Sudeste brasileira, muito provavelmente ligada ao trabalho não agrícola destaca-se com os 

diferenciais ligados ao meio rural em R$152,28. 
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3.6 Considerações finais 

 

Demandou-se, aqui, avaliar de maneira empírica a influência do Programa Seguro-

Desemprego brasileiro sobre o salário de reinserção dos seus beneficiados a partir do RDD 

adicionado de covariadas e balanceado por entropia. O embasamento teórico deu-se com 

amparo na Teoria do Capital Humano e na procura de emprego, destacando em ambas o fato 

de que o Programa Seguro-Desemprego pode influenciar o salário de reinserção de seus 

beneficiados.  

Com o intuito de identificar empiricamente se o salário de reinserção é influenciado 

pelo Programa Seguro-Desemprego, utilizou-se de Regressão com Descontinuidade, 

apropriada para avaliar impactos em que o efeito do tratamento é identificado por uma regra de 

decisão bem definida, como o caso do Programa. Além do RDD, que estimou o efeito local 

médio, foram adicionadas covariadas e o balanceamento por entropia a fim de estimar o efeito 

médio do tratamento como modalidade de robustez às estimativas realizadas pelo RDD.  

Os resultados encontrados indicaram que o Programa não exerce nenhuma alteração 

significativa no salário de reinserção dos seus beneficiados, exceto para o meio rural. Isso pode 

ser explicado pelo fato de o Programa não agregar abrangentemente um nível de capital humano 

aos trabalhadores que se utilizam dele. Por outro lado, no meio rural, os agentes empregam seu 

tempo “ocioso” em cursos rápidos a fim de aprenderem novas técnicas, necessárias para 

acompanhar o progresso tecnológico rural.  

Além de analisar a influência do Programa, foi possível constatar que os homens 

recebem menos do que as mulheres no tocante ao salário de reinserção, no mercado nacional, 

urbano ou rural. Averiguou-se, ainda, que a região Nordeste é detentora dos melhores salários 

de reinserção, e, certamente, esses trabalhadores possam ser migrantes de retorno, os quais 

adquiriram capital humano e voltaram para sua região, ou migrantes vindos de regiões 

encharcadas, onde não conseguem ser absorvidos pelo mercado.  

Assim, sugere-se que a formatação do Seguro-Desemprego brasileiro seja pensada 

e estruturada de modo a gerar maiores níveis de informação do mercado de trabalho em que os 

agentes se encontram, bem como agregar algum tipo de capital humano a eles mediante cursos 

de qualificação, treinamentos e reciclagens, pois é a partir desse ponto que os trabalhadores 

poderão se reinserir no mercado de trabalho de modo mais rápido, estável e com melhor nível 

salarial.  
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

Essa dissertação teve dois objetivos principais, um dos quais consiste em apresentar 

os fatores microeconômicos determinantes para o indivíduo encontrar-se na situação de 

desemprego involuntário. Já o outro, tratado no segundo capítulo, objetivou fornecer novas 

evidências sobre o impacto do Programa Seguro-Desemprego brasileiro sobre o salário de 

reinserção dos seus beneficiários, para o Brasil, desagregando-o em urbano e rural.  Para ambos 

os capítulos, foram dispostos dados oriundos da PNAD 2015. 

No primeiro capítulo, foi possível evidenciar que o desemprego involuntário ecoa   

para agentes do sexo feminino, diagnosticado a partir das elasticidades calculadas no modelo 

Logit. Confirmou-se que os jovens possuem maiores chances de permanecer no desemprego 

involuntário, mais do que indivíduos mais experientes, que são assegurados por uma 

experiencia profissional, onde graficamente tem-se uma curva em formato de “U” invertido. 

Outro fator bastante correlacionado foi o número de dependentes, possuindo inclinação 

positiva, principalmente para as mulheres. Solteiros possuem maiores chances de encontrar-se 

no desemprego involuntário, o que pode ser justificado por uma possível “memória” 

empresarial de que pessoas solteiras tendem a ter menor responsabilidade econômica, o que 

corrobora os resultados encontrados neste experimento acadêmico stricto sensu. 

Quanto ao segundo capítulo, conclui-se que o Programa não exerce nenhuma 

alteração significativa no salário de reinserção dos seus beneficiários, exceto para o meio rural.  

Foi constatado, também, que o salário de reinserção é menor para homens do que para mulheres. 

E, quanto às regiões, o Nordeste foi detentor dos melhores salários de reinserção. 

Em suma, essas estimativas provavelmente não levarão a uma mudança na crença 

de que não existem desigualdades na inserção do mercado de trabalho, bem como a falha 

existente no mecanismo do Programa Seguro-Desemprego. Essa limitação vem a necessitar de 

evidências adicionais, seja de conjunto de dados alternativos ou, fundamentalmente, de projetos 

experimentais que variam aleatoriamente os benefícios reais, pois as bases de dados que estão 

disponibilizadas até a escrita deste trabalho são limitadas em várias dimensões.   
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ANEXO A – VARIÁVEIS EXPLICATIVAS EM VALORES MÉDIOS E 

PROPORCIONAIS  

 

 

 
Área Urbana Área Rural 

Homem Mulher Homem Mulher 

Informações dos indivíduos 

Idade 37.34 37.03 37.86 38.24 

Idade² 1559.004 1523.628 1626.186 1631.591 

Raça/Cor  0.451 0.478 0.342 0.357 

Estado Civil  0.532 0.511 0.586 0.489 

Número de filhos 3.565 3.529 3.872 3.889 

Educação  

Sem instrução 0.043 0.029 0.157 0.102 

1 a 3 anos 0.052 0.034 0.169 0.140 

4 a 7 anos 0.192 0.143 0.318 0.283 

8 a 10 anos 0.196 0.163 0.166 0.164 

11 a 14 anos 0.393 0.445 0.169 0.256 

15 anos ou mais 0.124 0.187 0.019 0.055 

Anos de Estudo 10.147 11.125 6.593 7.836 

Anos de Estudo ao quadrado 118.756 138.320 59.586 80.032 

Número de Observações 86.241 74.026 15.932 9.637 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da PNAD 2015.  

 


