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Determinantes da Permanência no Desemprego no Mercado de Trabalho Cearense.  
 
 
Resumo 
Analisar os atributos que condicionam as chances dos cearenses permanecerem 
desempregados por longos períodos constitui-se no foco central deste artigo. A metodologia 
baseou-se na estimação de um modelo de escolha discreta, com hipótese Probit, com o intuito 
de explicar as chances dos cearenses permanecerem desempregados por um período superior 
a 12 meses. Os dados utilizados foram os da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos resultados, constatou-
se um forte efeito negativo na chance de permanência na situação de desemprego para aqueles 
indivíduos do sexo masculino. O nível de escolaridade reduz sobremaneira as chances do 
desemprego por mais de 1 ano. Analisando as classes etárias, encontra-se um expressivo 
efeito positivo na probabilidade de permanência na situação de desemprego, principalmente 
para indivíduos com idade superior aos 46 anos. Finalmente não foi encontrada discriminação 
por raça no mercado de trabalho cearense, visto que tal variável mostrou-se estatisticamente 
insignificante.  

Palavras-Chave: Desemprego de Longa Duração, Probit, Ceará.  
  
Abstract 
The main focus of this paper was to analyze the attributes that influence Ceara´s workers to 
remain unemployed for long spans. The methodology used to attack the problem was the 
estimation of a probit model in order to explain the chance of a worker to remain unemployed 
longer than one year period. The data used came from the National Household Survey 
(PNAD). According to the results there is a strong negative effect on the chance of a male 
individual to remain unemployed for more than one year. On the other hand, schooling 
diminishes drastically the chance of an individual to remain unemployed. Age also is an 
important factor to explain unemployment for more than one year. The results show that the 
older is the individual, the greater is the chance to remain unemployed for a long period, and 
the situation is worse if he/she is more than 46 years old. Finally, it was found that race 
discrimination does not seem to be a problem in Ceara´s job market. 
Key Words: Long term Unemployment, Probit, Ceará. 
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1 Introdução 

As alterações ocorridas na economia cearense a partir da década de 90, decorrentes 
dos processos de reestruturação produtiva, abertura econômica e ajustes fiscais, resultaram em 
mudanças estruturais na organização econômica do estado. Como conseqüência deste 
processo, pode-se observar uma nova configuração do mercado de trabalho caracterizada 
principalmente pela marcante evolução do tempo médio de desemprego. 

Este novo perfil do desemprego resulta numa crescente marginalização de 
trabalhadores da atividade produtiva, com grande desperdício da força de trabalho e um 
aumento de uma das formas mais perversas de exclusão social.  

A existência e a duração do desemprego, além de reduzirem as condições básicas de 
sobrevivência, implicam na perda de muitos canais de convivência na sociedade moderna. 
Quando a permanência se estende por longos períodos, este problema é agravado por dois 
motivos. Primeiramente pela queda da probabilidade de reingresso no mercado de trabalho e, 
em segundo lugar, pela indução a ocupações precárias no setor informal, o que pode 
desencadear um aumento da pobreza e da criminalidade. Nestes termos, a análise dos custos 
sociais do desemprego deve levar em conta não somente a distribuição diferenciada entre os 
vários grupos sociais, como também a intensidade com que este os afeta.  

Embora a taxa de desemprego seja um importante indicador das condições de 
atividade econômica, ela oferece uma visão incompleta das condições de funcionamento do 
mercado de trabalho. Ehrenberg e Smith (2008) argumentam que uma taxa de desemprego de 
10%, por exemplo, pode estar indicando pelo menos dois modos de funcionamento do 
mercado de trabalho. Por um lado, ela pode descrever uma situação em que, a cada mês, 10% 
da força de trabalho se torna desempregada por apenas dois meses. Neste caso, o mercado de 
trabalho é bastante dinâmico com um fluxo intenso de ocorrência de desemprego, mas com 
durações relativamente pequenas. Por outro lado, ela pode estar refletindo que 10% da força 
de trabalho se encontra permanentemente desempregada, representando um mercado 
estagnado, com deformações na demanda por trabalho. 

Apesar da preocupação política voltar-se para a taxa de desemprego, no intuito de 
compreender seus determinantes, deve-se analisar os fluxos de pessoas entre as várias 
situações no mercado de trabalho, bem como seus atributos pessoais (Ehrenberg e Smith, 
2008). A sociedade obviamente sofre mais se pequenos grupos de indivíduos ficam 
desempregados por longos períodos do que se muitos indivíduos passam rapidamente pelo 
estado do desemprego, o qual pode ser caracterizado como friccional. 

Segundo Bivar (1993), é importante conhecer não apenas a taxa de desemprego, mas 
também o tempo de permanência dos trabalhadores nesse estado, o tempo que os 
trabalhadores empregam para encontrar trabalho e os obstáculos que surgem ao longo do 
processo de busca. 

Diante destes fatos, este trabalho busca identificar os determinantes das chances de 
permanência no desemprego para o estado do Ceará; ou seja, quais fatores aumentam as 
chances de que os cearenses passem mais tempo no estado de desemprego. Estas informações 
são relevantes na medida em que elas podem subsidiar políticas públicas no sentido de reduzir 
a permanência no desemprego por longos períodos. Para a realização desta análise serão 
utilizados os micro-dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2007, e modelos 
dicotômicos com hipótese probit. 

Além desta introdução, este trabalho conta com mais cinco seções. Na próxima seção 
será feita uma revisão da literatura, contemplando evidências empíricas e aspectos teóricos 
sobre o tema. Em seguida, será realizada uma breve discussão da base de dados utilizada. Na 
quarta seção, serão discutidos os aspectos metodológicos. Os resultados e a análise das 
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elasticidades e cenários probabilísticos são discutidos na quinta seção. E, por fim, são tecidas 
as considerações finais e as sugestões de políticas públicas que visem diminuir a permanência 
do desemprego no Ceará.  

2 Revisão da Literatura 

Embora a duração do desemprego seja uma variável relevante, uma rápida revisão dos 
estudos sobre mercado de trabalho no Brasil mostra a escassez de trabalhos tratando deste 
tema. 

Na literatura internacional existem vários estudos que buscam explicar a duração do 
desemprego. Lancaster (1979) e Nickell (1979) apresentam uma metodologia de modelos com 
função risco para analisar a duração do desemprego. Layard, Nickell e Jackman (1991) 
aplicam essa metodologia para os países da OECD. Clark e Summers (1979) abordam a 
questão da concentração do desemprego em longas durações. 

O estudo pioneiro na análise de duração de desemprego no Brasil foi o de Bivar 
(1993), o qual analisa a duração esperada das ocorrências de desemprego na região 
metropolitana de São Paulo (RMSP), para o período de 1983 a 1990, através dos dados da 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME).   

Ampliando a análise de Bivar (1993), Meneses Filho e Picchetti (2000) encontraram 
que a duração esperada do desemprego é maior para os indivíduos mais velhos, os não-chefes, 
os mais educados, aqueles que foram demitidos do último emprego, os com menor 
rotatividade, os que desejam empregar-se no setor formal e os que não possuem experiência 
de trabalho. Também verificaram que a taxa de saída do desemprego é crescente entre o 
primeiro e o sexto mês de duração.  

Numa aplicação para a região metropolitana de Belo Horizonte Penido e Machado 
(2000) encontraram que indivíduos com maior escolaridade e com maior tempo de inatividade 
possuem menor taxa de saída do estado de desemprego. 

Para São Paulo, Avelino (2001) observa que os desempregados chefes de família, 
homens que não estudavam e que já trabalharam anteriormente, que não possuíam carteira 
assinada no último emprego e tinham emprego anterior na construção civil, conseguem 
emprego mais rapidamente. 

Em estudo para o Brasil metropolitano, Penido e Machado (2002) constataram que 
indivíduos com o primeiro grau completo, com maior tempo de inatividade, na condição de 
filho, idosos e mulheres possuem menor probabilidade de encontrar um novo posto de 
trabalho. 

Utilizando dados da pesquisa de padrão de vida (PPV) do IBGE Oliveira e Carvalho 
(2006) encontraram, entre outros resultados, que o nível educacional do trabalhador possui 
um efeito negativo sobre o risco do trabalhador em deixar o estado de desemprego. Mulheres 
e trabalhadores mais velhos também exibem efeito negativo, o que revela certa discriminação 
no mercado de trabalho. 

Dada a escassez de informações como as da PME (rotação de painéis) para o Ceará, a 
contribuição do presente trabalho reside em estudar não o risco de sair do desemprego, como 
a grande maioria dos estudos acima, mas de investigar quais são os fatores que aumentam as 
chances do indivíduo permanecer nesse estado. Isto é, dado que o cearense está 
desempregado, quais atributos aumentam ou diminuem as chances de que ele permaneça 
nesse estado por longos períodos? As respostas serão obtidas a partir da aplicação de um 
modelo dicotômico com a hipótese probit. 

 4



3 Fonte e Tratamento dos Dados  

Para a realização desse exercício empírico utilizar-se-á as informações da PNAD de 
2007. A amostragem contempla 399.964 indivíduos e 147.851 unidades domiciliares, 
distribuídas por todas as Unidades da Federação, sendo que 31,54% das entrevistas foram 
respondidas pela pessoa cuja condição na família era de pessoa de referência, 1 20,26% pelo 
cônjuge da pessoa de referência, 40,85% pelo filho, enteado ou filho de criação da pessoa de 
referência e 7,35% os demais casos. 2  

De acordo com estas informações havia no Estado do Ceará cerca de 8,18 milhões de 
habitantes, dos quais 2,4 milhões residentes na capital. Em relação à quantidade de 
domicílios, estima-se a existência de 2,259 milhões.  

A base de dados foi extraída considerando apenas indivíduos com idade entre 16 e 65 
anos e que se encontravam desempregados, por um período de até 60 meses, na semana de 
referência. 

Para responder as indagações propostas, será realizado um exercício empírico, 
mediante o uso do modelo probit que indicará quais atributos pessoais aumentam as chances 
do trabalhador cearense passar mais de 12 meses desempregado. Nesse caso, a variável 
dependente é binária e assume valor 0, caso o indivíduo permaneça desempregado até 12 
meses, e 1 se este está a mais de um ano e menos de 60 meses nesse estado.  

As variáveis explicativas utilizadas podem ser classificadas de acordo com os atributos 
natos e adquiridos do entrevistado como Gênero, Idade, Nível de Instrução Formal e Raça3. 
O Quadro 1 apresenta as variáveis explicativas e dependente, bem como suas descrições e 
efeito esperado sobre o tempo de permanência no desemprego. 

Em relação aos sinais esperados, ao construir a variável Gênero e definir como 
categoria de referência as pessoas do sexo feminino, espera-se que o efeito de permanecer 
desempregado dos homens seja menor do que o das mulheres, o que revelaria certa 
discriminação por gênero. 

A idade afeta positivamente a permanência na situação de desemprego; uma vez que, 
quanto maior a idade, maior a chance de permanecer desempregado. No caso do 
desempregado ser o chefe do domicilio, espera-se que isto exerça influência negativa sobre a 
permanência na situação de desemprego; considerando que este é o arrimo da família e tende 
a arcar com a maior parte das obrigações financeiras do domicílio.  

No tocante à Raça, pelo fato de várias pesquisas de abrangência nacional apontarem 
para uma discriminação no mercado de trabalho em favor dos brancos, espera-se um efeito 
negativo sobre a permanência no desemprego, embora Oliveira e Rosa (2006) não tenham 
encontrado evidências dessa discriminação no mercado de trabalho cearense.  

Já em relação ao nível educacional, tendo em conta o nível de instrução formal, 
espera-se que este impacto seja negativo sobre a permanência na situação do desemprego por 
longos períodos; ou seja, espera-se que indivíduos com mais educação não passem períodos 
muito extensos no desemprego. 

Esta expectativa difere dos trabalhos citados anteriormente, pois estes trabalham com 
pequenos períodos de desemprego, semanas ou poucos meses. Trabalhadores com um maior 
nível educacional possuem um maior salário de reserva; e, portanto, esperam melhores ofertas 

                                                 
1 Entende-se por pessoa de referência o indivíduo responsável pela unidade domiciliar (ou pela família) ou que 
assim fossem considerados pelos demais membros. 
2 Os demais casos na unidade familiar são de pessoas consideradas como outros parentes, agregados, 
pensionistas, empregado doméstico e parente do empregado doméstico. 
3 A escolha dessas variáveis baseia-se em Bivar (1993), Meneses Filho e Picchetti (2000), Penido e Machado 
(2002), Oliveira e Rosa (2006), Oliveira e Carvalho (2006) e Ehrenberg e Smith (2008). 
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e passam, consequentemente, mais tempo para retornar ao mercado de trabalho (Oliveira e 
Carvalho, 2006). 
Quadro 1: Variáveis utilizadas no modelo proposto. 

Variáveis 
explicativas Descrição Efeito 

esperado 

Gênero 0 feminino; 
1 masculino. (-) 

Idade 

Idade1 (1 se tiver entre 16 e 25 anos, e 0 caso contrario); 
Idade2 ( 1 se tiver de 26 a 35 anos de idade, e 0 caso contrario); 
Idade3 (1 se tiver de 36 a 45 anos de idade, e 0 caso contrario); 
Idade4 (assume valor 1 caso o individuo esteja na faixa etária de 46 a 65 anos, e 0 
caso contrario). 

** 
(+) 
(+) 
(+) 

Chefe 0, se o entrevistado não for o chefe da família. 
1, no caso do entrevistado ser o chefe da família.  (-) 

Cor ou raça 0 se declarar não branco; 
1 se declarar branco.  (-) 

Nível de 
Instrução 
(formal) 

Sem Instrução (nunca freqüentou a escola) – E1 
Ensino Fundamental Incompleto e Completo – E2 
Ensino Médio Incompleto e Completo – E3 
Ensino Superior Incompleto e Completo – E4 

** 
(-) 
(-) 
(-) 

Variável 
dependente Descrição  

Duração 0, se o individuo estiver desempregado até 12 meses 
1, se o individuo estiver a mais de 12 meses e até 60 meses 

 
* 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações da PNAD – 2007. Nota: (*) variável dependente; (**) 
categoria de referência (omitida). 

A Tabela 1 apresenta uma síntese da base de dados, por meio de suas estatísticas 
descritivas. A amostra é composta por 2147 pessoas.  

Vale destacar que no caso de variáveis binárias, a média representa a proporção de 
indivíduos que apresentam a característica valorada pelo número 1 para cada variável como, 
por exemplo, 38% das pessoas são homens 4, 50% estão a mais de doze meses 
desempregados, 34% são chefes de família, 32% se consideram brancos e 46% possuem 
ensino fundamental, em curso ou completo, o que sinaliza um baixo nível educacional da 
amostra. 
Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

Variáveis Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 
Duração 2147 0.5035 0.5001 0 1 
Chefe 2147 0.3447 0.4754 0 1 
E1 2147 0.1565 0.3634 0 1 
E2 2147 0.4620 0.4987 0 1 
E3 2147 0.3135 0.4640 0 1 
E4 2147 0.0680 0.2518 0 1 
Raça 2147 0.3163 0.4651 0 1 
Gênero 2147 0.3861 0.4870 0 1 
Id1 2147 0.3246 0.4683 0 1 
Id2 2147 0.2273 0.4192 0 1 
Id3 2147 0.1607 0.3673 0 1 
Id4 2147 0.2874 0.4527 0 1 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

                                                 
4 As variáveis binárias como, por exemplo, homem e branco são complementares a mulher e não branco; sendo 
assim, a proporção de pessoas do sexo feminino e de não brancos é 66% da amostra. 
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4 Modelo Probit  

O modelo Probit é desenvolvido através do uso de uma variável não observada 
denominada latente, para substituir uma variável binária, a qual é assumida possuir 
determinada distribuição de probabilidade (Davidson e Mackinnon, 2004). Nestes termos, a 
especificação do modelo com a variável dependente binária observada é dada por,  

 
(1)                                                     iii XY μβ +′=  
  
onde  se ocorre sucesso ou 1=iY ,Yi 0=  caso contrário. Como a estimação deste modelo não 
garante  estar contido no intervalo (0,1), a sua reformulação é feita através da criação de 

uma variável latente ( ) em substituição a . Neste sentido, e assumindo a hipótese Probit, 

segue uma distribuição normal padronizada. O sinal da variável latente não observada, , 

determinará o valor que a variável binária observada, , assumirá; ou seja, se  for positiva 
ou negativa,  assume o valor 1 ou 0 respectivamente. Desse modo, torna-se possível 

computar a probabilidade de que assuma o valor 1, a qual será dada por, 

iY
0

iY iY

iu 0
iY

iY 0
iY

iY

iY
 
(2)                 
 

=′−>=>+′=>== )Pr()0Pr()0Pr()1Pr( 0 ββ iiiiii XuuXYY
)X()XuPr( iii ββ ′=<= Φ  

 

Onde  é a função de probabilidade cumulativa da distribuição normal padrão.  )X( i β
′Φ

Para a finalidade deste artigo, a variável observada assumirá o valor 1, se na semana 
de referência da PNAD 2007 o indivíduo estiver desempregado a mais de 12 meses; caso 
contrário, tal variável assumirá o valor 0.  

Neste modelo, os efeitos marginais dos regressores nas probabilidades não serão dados 
diretamente pelos coeficientes das variáveis explicativas, então para )1(Pr =iyob  e 

os efeitos marginais de mudanças nas variáveis explicativas serão dados por, )0(Pr =iyob
 

(3)                     ββφ )()1(Pr ´x
x
yob

=
∂

=∂
   e   ββφ )()0(Pr ´X

x
yob

−=
∂

=∂
 

 
Percebe-se pelas formulações acima que majorando-se o valor de um dos regressores, 

a aumenta se o sinal do coeficiente da variável majorada for negativo e declina 
se tal coeficiente for positivo. Para a 

)0(Pr =iyob
)1(Pr =iyob o raciocínio é análogo. 

5 Análise e Discussão dos Resultados  

O modelo Probit mostrou-se globalmente significativo de acordo com a estatística de 
máxima verossimilhança, que apresentou valor bastante elevado, significando que se pode 
rejeitar a hipótese de que todos os coeficientes são nulos, mesmo ao nível de significância de 
1% como pode ser verificado na Tabela 2.  
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Para os coeficientes individuais a variável Raça não se mostrou estatisticamente 
significante, e isto pode ser um indicativo da ausência de discriminação racial no mercado de 
trabalho cearense para longos períodos de desemprego. 5  

Se um trabalhador desempregado é chefe de família, menor será a probabilidade de 
que ele permaneça nesse estado por mais de 12 meses, é o que indica o sinal do coeficiente da 
variável Chefe, que se mostrou significante apenas a 10%. Este resultado também foi 
encontrado por Meneses Filho e Picchetti (2000) e Avelino (2001).     

 
Tabela 2: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit. 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística Z Valor P 

Gênero -0.329511 0.0570318 -5.78 0.0000 
ID2  0.2712026 0.0714735 3.79 0.0000 
ID3  0.2701971 0.0801667 3.37 0.0010 
ID4  0.8159736 0.0709133 11.51 0.0000 
Raça 0.0984686 0.060258 1.63 0.1020 
E4  -0.2746201 0.1149884 -2.39 0.0170 
E3  -0.2066276 0.060751 -3.4 0.0010 
E2  -0.2044762 0.0571748 -3.58 0.0000 
Chefe*  -0.1095486 0.0645274 -1.7 0.0900 
Log Verossimilhança -1397.4885   
Valor P  0.00000   
Número de Observações 2147     

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da PNAD. (*) Significante a 10%. 
 

As dummies de idade indicam que quanto mais velho for o desempregado, maiores 
serão as chances de que ele permaneça no desemprego por mais de um ano, como encontrado 
pela maior parte dos trabalhos citados anteriormente6.  

O modelo também revela que quanto maior for o nível de educação formal do 
trabalhador, menor será a probabilidade de permanência no desemprego por mais de 12 
meses. Vale destacar que este resultado também foi encontrado por Penido e Machado (2002). 

Para os trabalhadores do sexo masculino, as chances de passar mais de 12 meses 
desempregado também são menores, resultado constatado pelo sinal do coeficiente estimado, 
o que indica uma discriminação por gênero no mercado de trabalho cearense. 

Como relatado anteriormente, os coeficientes estimados no modelo probit indicam 
apenas o sentido do impacto que a variável explicativa do respectivo coeficiente, ceteris 
paribus, ocasiona na probabilidade de permanência na situação de desemprego. No entanto, 
os efeitos marginais podem ser computados a partir da equação 3, sendo sintetizados na tabela 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 3: Efeitos Marginais do Modelo Probit. 
Variáveis Efeito Marginal Erro Padrão Estatística z Valor P 

                                                 
5 Este resultado corrobora o encontrado por Oliveira e Rosa (2006). 
6 Destacam-se Meneses Filho e Picchetti (2000), Penido e Machado (2002) e Oliveira e Carvalho (2006).  
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Gênero  -0.1308574 0.0224336 -5.83 0.000 
Id2  0.1073101 0.0278724 3.85 0.000 
Id3  0.1067065 0.0310915 3.43 0.001 
Id4  0.3107068 0.0244172 12.72 0.000 
Raça  0.0392262 0.0239636 1.64 0.102 
E4  -0.1087673 0.0447295 -2.43 0.015 
E3  -0.0822814 0.0240874 -3.42 0.001 
E2  -0.081416 0.0227036 -3.59 0.000 
Chefe*  -0.0436792 0.0257075 -1.7 0.089 
Fonte: Elaborado pelos Autores. (*) Significante a 10%. 

 
Percebe-se pela tabela acima que o efeito marginal da variável raça mostrou-se 

insignificante, indicando que ao se comparar indivíduos idênticos, exceto por raça, não há 
variação na probabilidade de permanência na situação de desemprego. Todas as outras se 
mostraram significantes aos níveis usuais.  

Corroborando o que já havia sido mencionado, constatou-se que as variáveis Chefe e 
Gênero, além das dummies de educação E2, E3 e E4 influenciam negativamente a 
probabilidade do indivíduo permanecer por um período superior a um ano no estado do 
desemprego, ao passo que as dummies de idade afetam tal probabilidade de maneira análoga.    

Em relação à magnitude do impacto, dentre as variáveis com impacto negativo, 
verificou-se que o indivíduo do sexo masculino apresenta em média uma probabilidade 13% 
menor do que o indivíduo do sexo feminino de permanecer desempregado por mais de um 
ano.  

Indivíduos com ensino superior, completo ou em curso, possuem, em média, uma 
chance cerca de 10% menor que a dos indivíduos analfabetos de ficar por mais de 12 meses 
desempregado. Essa chance é 8% menor para indivíduos com ensino fundamental ou médio, 
em curso ou completo. Os chefes de família possuem, em média, uma probabilidade 4% 
menor de permanência no desemprego por mais de um ano, quando comparado aos não 
chefes. 

 Do mesmo modo, comparando as variáveis com impacto positivo, ressalta-se o da 
variável Id4, o qual indica que indivíduos acima dos 46 anos apresentam em média uma 
probabilidade 31% maior de permanecer na situação de desemprego. 

Com o intuito de tornar mais claro o papel das probabilidades estimadas, foram 
calculados os cenários probabilísticos para o modelo. Com a construção desses cenários, além 
de atestar os efeitos que as alterações nas variáveis explicativas ocasionam na probabilidade 
de permanecer desempregado, pode-se mensurar a probabilidade que um indivíduo com 
determinadas características permaneça desempregado.  

Esses cenários revelam, de acordo com a tabela 4 em anexo, que um cearense homem, 
analfabeto, com idade entre 16 e 25 anos e chefe de família, possui 33% de chance de 
permanecer desempregado por mais de 12 meses; enquanto que uma mulher, com as mesmas 
características, tem 46%. Os demais resultados mostram que para quaisquer alterações nas 
características dos indivíduos, as mulheres possuem maiores chances de passar mais de um 
ano no desemprego. 

Os desempregados com idade entre 16 e 25 anos apresentaram as menores 
probabilidades de permanência na situação de desemprego, quando comparados aos de idade 
mais elevada, e a diferença na probabilidade aumenta significativamente quando comparados 
aos trabalhadores acima de 46 anos. 

Analisando os níveis educacionais observa-se que as mulheres com nível superior 
apresentam, em geral, menor chance de permanecer por mais de um ano no desemprego, 
quando comparadas às mulheres de menor escolaridade. Para os homens não foi identificado 
um padrão definido na distribuição das chances por educação, embora a variação na 
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probabilidade seja substancialmente maior quando o indivíduo sai da condição de analfabeto 
para o ensino fundamental. 

O indivíduo com menor probabilidade de permanecer por mais de 12 meses 
desempregado foi o homem entre 16 e 25 anos, chefe de família e com nível superior, com 
apenas 23% de chance. Enquanto que o que apresentou maior probabilidade de permanência 
foi à mulher, acima de 46 anos, analfabeta e não chefe, com 80% de chance.    

6 Considerações Finais 

Este trabalho preocupou-se em analisar os determinantes das chances de permanência 
na situação de desemprego para o estado do Ceará, usando micro-dados da PNAD de 2007 e 
um modelo dicotômico baseado numa distribuição normal.  

Os resultados encontrados mostraram que a variável Raça não se mostrou significante 
aos níveis usuais, o que revela uma ausência de discriminação por raça no mercado de 
trabalho cearense, tal como encontrado em Oliveira e Rosa (2006).  

As chances de permanência no desemprego por mais de um ano foram maiores para os 
cearenses mais velhos, resultado semelhante ao encontrado por Penido e Machado (2002) e 
Oliveira e Carvalho (2006). A análise dos efeitos marginais mostrou ainda que os cearenses 
com mais de 46 anos apresentam em média uma probabilidade 31% maior de permanecer por 
mais de 12 meses desempregado, quando comparado aos mais jovens. Isto é, à medida que o 
indivíduo passa a pertencer às classes de idade mais elevadas a discrepância nas chances de 
emprego tende a se tornar mais acentuada.  

  Os indivíduos com maior nível de educação formal apresentaram menores chances de 
permanência no desemprego por mais de um ano, resultado que corrobora o encontrado por 
Penido e Machado (2002). Os efeitos marginais revelaram também que os cearenses com 
ensino superior, completo ou em curso, possuem em média uma chance cerca de 10% menor 
que a dos indivíduos analfabetos de ficar por mais de 12 meses desempregado. Essa chance é 
8% menor para indivíduos com ensino fundamental ou médio, em curso ou completo. 

Os resultados também mostraram uma discriminação por gênero no mercado de 
trabalho cearense, como encontrado por Avelino (2001) e Oliveira e Carvalho (2006). O 
efeito marginal revelou que o cearense do sexo masculino apresenta em média uma 
probabilidade 13% menor do que a do indivíduo do sexo feminino de permanecer 
desempregado por mais de um ano.  

O modelo também revelou que se um cearense é chefe de família, menor será a 
probabilidade de que ele permaneça nesse estado por mais de um ano, resultado também 
presente em Meneses Filho e Picchetti (2000) e Avelino (2001). 

A análise de cenários probabilísticos revelou que o indivíduo com menor 
probabilidade de permanecer por mais de um ano desempregado foi o homem entre 16 e 25 
anos, chefe de família e com nível superior, com apenas 23% de chance. Enquanto que o que 
apresentou maior probabilidade de permanência foi a mulher, acima de 46 anos, analfabeta e 
não chefe, com 80% de chance 

Esses resultados sugerem que as políticas públicas deveriam priorizar a educação, 
principalmente para a redução no número de cearenses analfabetos; a reciclagem dos 
profissionais de mais idade e incentivos para uma maior inserção das mulheres no mercado de 
trabalho.  

Uma possível extensão deste trabalho seria ampliá-lo para o Brasil, analisando os 
efeitos aqui captados e comparando-os entre regiões do país. Outra possibilidade é verificar 
em que faixas de renda estão os indivíduos com maior probabilidade de permanência no 
desemprego para verificar o grau de severidade desse estado para os mais pobres, por 
exemplo.   
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Tabela 4: Cenários probabilísticos do modelo Probit. 

Mulheres Homens 

id2 id3 id4 e4 e3 e2 chefe Prob id2 id3 id4 e4 e3 e2 chefe Prob 

0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3708 
0 0 0 0 0 0 1 0,4564 0 0 0 0 0 0 1 0,3303 
1 0 0 0 0 0 1 0,5642 1 0 0 0 0 0 1 0,4723 
0 1 0 0 0 0 1 0,5638 0 1 0 0 0 0 1 0,433 
0 0 1 0 0 0 1 0,76 0 0 1 0 0 0 1 0,6469 
1 0 0 0 0 0 0 0,6442 1 0 0 0 0 0 0 0,4768 
0 1 0 0 0 0 0 0,6065 0 1 0 0 0 0 0 0,4764 
0 0 1 0 0 0 0 0,7927 0 0 1 0 0 0 0 0,6867 
0 0 0 0 0 1 1 0,3768 0 0 0 0 0 1 1 0,2599 
0 0 0 0 1 0 1 0,4138 0 0 0 0 1 0 1 0,2592 
0 0 0 1 0 0 1 0,3876 0 0 0 1 0 0 1 0,2377 
0 0 0 0 0 1 0 0,419 0 0 0 0 0 1 0 0,2967 
0 0 0 0 1 0 0 0,4569 0 0 0 0 1 0 0 0,2959 
0 0 0 1 0 0 0 0,3918 0 0 0 1 0 0 0 0,3065 
1 0 0 0 0 1 1 0,4829 1 0 0 0 0 1 1 0,3548 
1 0 0 0 1 0 1 0,5213 1 0 0 0 1 0 1 0,354 
1 0 0 1 0 0 1 0,4942 1 0 0 1 0 0 1 0,33 
1 0 0 0 0 1 0 0,5266 1 0 0 0 0 1 0 0,3964 
1 0 0 0 1 0 0 0,5257 1 0 0 0 1 0 0 0,4339 
1 0 0 1 0 0 0 0,4986 1 0 0 1 0 0 0 0,4073 
0 1 0 0 0 1 1 0,5218 0 1 0 0 0 1 1 0,3544 
0 1 0 0 1 0 1 0,4817 0 1 0 0 1 0 1 0,3909 
0 1 0 1 0 0 1 0,4546 0 1 0 1 0 0 1 0,33 
0 1 0 0 0 1 0 0,5262 0 1 0 0 0 1 0 0,396 
0 1 0 0 1 0 0 0,5644 0 1 0 0 1 0 0 0,4335 
0 1 0 1 0 0 0 0,4982 0 1 0 1 0 0 0 0,3692 
0 0 1 0 0 1 1 0,6921 0 0 1 0 0 1 1 0,6068 
0 0 1 0 1 0 1 0,7252 0 0 1 0 1 0 1 0,6059 
0 0 1 1 0 0 1 0,6671 0 0 1 1 0 0 1 0,5407 
0 0 1 0 0 1 0 0,7611 0 0 1 0 0 1 0 0,611 
0 0 1 0 1 0 0 0,7605 0 0 1 0 1 0 0 0,6474 
0 0 1 1 0 0 0 0,7389 0 0 1 1 0 0 0 0,6218 

Fonte: Elaborado pelos Autores 
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