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Identificar se o aumento do desemprego se deve à 
redução das contratações, ou ao aumento das demissões, 
ou mesmo ao aumento do interesse dos inativos em 
procurar ocupação é um elemento importante para se 
entender o funcionamento do mercado de trabalho. O 
entendimento da importância relativa de cada um desses 
mecanismos, e em que medida o ciclo econômico altera 
os resultados, é importante para a proposição de políticas 
que mitigam o efeito dos choques negativos sobre o 
mercado de trabalho. Saber a importância relativa, por 
exemplo, de contratações e demissões para a flutuação 
do desemprego em geral, ou mesmo nos momentos de 
recessão de uma economia, pode ajudar os gestores de 
política a escolher entre priorizar políticas de estímulo 
à contratação ou de restrição às demissões.

O debate sobre o mecanismo que faz a taxa de 
desemprego se alterar é tão rico quanto controverso. 
Uma classe de artigos procura iluminar essa discussão 
olhando para a importância relativa dos fluxos brutos 
entre diferentes estados do mercado de trabalho, que 
em última instância determinam a variação líquida dos 
respectivos estoques.

Duas contribuições seminais nessa classe de artigos 
são de Darby, Haltiwanger e Plant (1986)1 e Shimer2 
(2012). O primeiro artigo é categórico ao afirmar que 
o que importa para explicar movimentos na taxa de 
desemprego são os fluxos de entrada no desemprego. 

1. Darby, M.; Haltiwanger, J.; Plant, M. The ins and outs of unemployment: 
the ins win. The National Bureau of Economic Research, 1986. 
(Working Paper Series, n. 1997).

2. Shimer, R. Reassessing the ins and outs of unemployment. Review 
of Economic Dynamics, v. 15, n. 2, p. 127-148, 2012. 

Shimer (2012) refuta essa conclusão e apresenta resultados 
na outra direção. Segundo o autor o fluxo de saída do 
desemprego para o emprego é o mais relevante para 
explicar flutuações na taxa de desemprego.

Vale dizer que as metodologias empregadas são 
bem distintas. Darby et al. (1986) usam modelos de 
regressão convencionais que são formulados para levar 
em consideração possíveis mudanças nas características 
dos indivíduos desempregados ao longo das distintas 
fases do ciclo. Shimer (2012), por sua vez, traz uma 
metodologia mais engenhosa, e menos intuitiva, 
baseada numa decomposição empírica de uma proxy 
do desemprego, que tem como fundamento teórico 
um sistema de equações dinâmicas envolvendo as 
probabilidades de transição entre os estados. A proxy 
utilizada é a taxa de desemprego que faz o sistema 
de equações convergir quando levamos o horizonte de 
tempo para o infinito. Uma das principais hipóteses dessa 
metodologia é que a taxa de desemprego observada 
seja bem aproximada pela proxy usada por Shimer 
(2012), que denotaremos por taxa de desemprego de 
longo prazo (também referida na literatura como taxa 
de desemprego do estado estacionário).

O objetivo principal deste texto é propor uma 
generalização do método empregado por Shimer (2012), 
tal que a validade dos resultados possa não depender da 
referida hipótese. Mostramos que a mesma metodologia 
pode ser empregada para diferentes aproximações da 
taxa de desemprego, que correspondem às soluções 
do sistema de equações para diferentes horizontes de 
tempo. O método de Shimer (2012) corresponde ao 
caso particular extremo dado pelo horizonte de tempo 
infinito. Usando o método aqui proposto contrastamos 
o resultado desse caso particular com os computados 
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com cada horizonte de tempo alternativo. Destacamos o 
contraste com outro caso extremo, a saber, aquele que 
considera o horizonte temporal de apenas um período 
e que denotaremos aqui por desemprego de curto 
prazo. Mostramos que a proxy da taxa de desemprego 
obtida considerando esse horizonte de tempo se 
aproxima mais do desemprego observado do que a de 
longo prazo no caso brasileiro. Além disso mostramos 
que há diferenças nos resultados da decomposição 
empírica se computadas com o desemprego de longo 
prazo ou a sua contraparte dada pelo desemprego 
de curto prazo, ainda que qualitativamente haja uma 
semelhança dos resultados.

Uma outra contribuição foi estender a comparação 
dos resultados da decomposição para curto e longo 
prazos em outras dimensões. Em primeiro lugar, vimos 
que a importância do ciclo seria captada de forma 
distinta nas decomposições feitas nesses dois horizontes 
extremos (curto e longo prazos). Constatamos que a 
importância do fluxo, que só se mostra relevante no 
Brasil, independe de usarmos o desemprego de curto ou 
longo prazos como proxy para o desemprego corrente.

Da mesma forma analisamos se o uso do 
desemprego de curto ou longo prazo alteraria a 
importância relativa de cada fluxo num modelo de quatro 
estados que separa as ocupações formais e informais 
em estados distintos. Num exercício restrito ao Brasil, 
constatamos que novamente os resultados qualitativos 
são robustos à proxy usada para o desemprego.


