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RESUMO 

O artigo teve como objetivo analisar a relação entre o desemprego e as variáveis PIB, taxa de 

juros, inflação e inadimplência. Os dados foram obtidos nas bases do Ipeadata, IBGE e Banco 

Central e o período de análise abrange de março de 2011 a dezembro de 2015. Utilizou-se o 

software GRETL para análise dos dados e foram logaritmizadas as seguintes estatísticas: 

análise de regressão múltipla, análise de correlação, análise da normalidade e análise da 

heterocedasticidade, com a finalidade de verificar a significância das variáveis na regressão, 

assim como o impacto de suas variações no aumento ou diminuição da taxa de desemprego. Os 

resultados permitiram a confirmação de três das quatro hipóteses formuladas, a saber, as 

relações positivas entre taxa de desemprego e PIB, taxa de desemprego e taxa de juros e taxa 

de desemprego e inadimplência. Ressalta-se a importância de estudos desta natureza no sentido 

de subsidiar decisões de gestores públicos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O desemprego resulta-se do desequilíbrio entre a oferta de mão de obra e os preços 

referentes as atividades demandadas no mercado de trabalho, ou seja, os salários que são 

oferecidos em troca do serviço desempenhado (HAYEK, 2011). Os economistas elencam que 

a principal causa do desemprego deve-se ao descontentamento de salário; fazendo com que as 

demandas associadas de empregos são insuficientes para manter os trabalhadores em seus 

serviços (CARNEIRA; OLIVEIRA, 2004).  

De acordo com Reinert (2001), o problema do desemprego gera malefícios não somente 

à uma parte específica da sociedade, mas à população como um todo. Isso se deve ao fato de 

que o aumento da taxa de desemprego acarreta um acréscimo nos impostos, especialmente para 

cobrir os gastos com seguro desemprego, despesas médicas e despesas ligadas à segurança. 

Além disso, o desemprego exerce forte influência sobre problemas individuais dos 



  

trabalhadores, especialmente aqueles ligados à saúde mental e física dos mesmos (REINERT, 

2001).  

Kato e Ponchirolli (2002), explanam que a redução do crescimento econômico pode ser 

considerada um fator emergente que ocasionará impactos na taxa de desemprego. Já a 

macroeconomia auxilia no entendimento dos fenômenos que afetam a economia, em especial a 

inflação, desemprego e crescimento econômico (MANKIW, 2005). Nesse sentido, buscou-se 

analisar a influência que as variáveis macroeconômicas: produto interno bruto (PIB), inflação, 

taxa de juros (Selic) e inadimplência ocasionam no desemprego.  A pesquisa pretende contribuir 

com a literatura ao analisar o impacto da macroeconomia no índice de desemprego brasileiro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Desemprego  

 

O índice de desocupação (desemprego) retrata o índice como um “fenômeno 

macrossocial” uma vez que o mesmo está relacionado à economia; ao qual o cálculo é obtido 

através da divisão da quantidade de pessoas sem uma atividade contínua, pela porção da 

população que são ativos no mercado de trabalho (DAS NEVES et al, 1998). A população 

desocupada é composta por pessoas que não possuem trabalho; e a taxa de desemprego da 

população brasileira ativa teve um aumento de 1,47% no número de pessoas desocupadas no 

ano de 2018 em relação ao final do ano anterior, evidenciando uma preocupação (IBGE, 2018). 

 

2.2 Produto Interno Bruto 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) mede a produção líquida total de todas as unidades 

produtoras de bens e serviços de uma economia em um determinado período (IBGE, 2018). 

Conforme Mankiw (2005), por meio da soma do consumo, C, investimento, I, compras do 

governo, G, e exportações líquidas, EL, obtém-se o valor de PIB, Z, como pode ser visto na 

equação: 

Z=C+ I +G + EL 



  

2.3 Inflação 

 

Entende-se que a inflação seja um aumento desordenado da média dos preços dos 

produtos e serviços presentes no mercado, causando assim uma desvalorização da moeda e dos 

componentes deste mercado (LOURENÇO, ROMERO, 2002).  

 

2.4 Taxa de juros (SELIC) 

 

A Selic pode ser interpretada como a taxa média ajustada dos financiamentos diários no 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais (BACEN, 2018). No 

cálculo dessa taxa são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas 

e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadoras de serviço de 

compensação e de liquidação (BACEN, 2018). 

 

2.5 Inadimplência 

 

A inadimplência é a “falta de cumprimento das cláusulas contratuais em determinado 

prazo. Além de permanecer em débito, a parte inadimplente fica sujeita ao pagamento de juros 

de mora, multa contratual ou outros encargos (SANDRONI, 1999). 

 

3 TEORIA E HIPÓTESES 

 

3.1 PIB e taxa de desemprego 

 

A correlação existente entre crescimento econômico e taxa de desemprego já foi 

abordada em outras obras (DUPAS, 1998; MANKIW, 2005; MATTOS, 2015). Segundo Mattos 

(2015), a redução da taxa de desemprego esteve fortemente correlacionada com o crescimento 

econômico ocorrido entre os anos de 2002 a 2013, demonstrando que o papel do PIB foi 

decisivo para a redução da taxa de desemprego ocorrida no período. Em obra mais antiga, a 



  

correlação entre desemprego e crescimento econômico também já fora verificada por Dupas 

(1998), na qual nota-se um crescimento acentuado da taxa de desemprego em períodos de 

recessão do PIB. Por outro lado, o  mesmo autor revela em seu estudo a ocorrência de uma 

queda abrupta do desemprego após a recuperação do crescimento econômico. Nesse sentido, 

fica evidente a existência de uma correlação negativa ou inversa entre as variáveis PIB e a taxa 

de desemprego, na qual o aumento do crescimento econômico, implicará em uma redução no 

índice de desocupação da população. Portanto, neste estudo, é esperado que o PIB tenha 

impacto sobre a taxa de desemprego conforme a hipótese a seguir: 

 

H1: Quanto maior o PIB, menor a taxa de desemprego 

 

3.2 Inflação e taxa de desemprego 

 

No que tange à influência da inflação sobre a taxa de desemprego, essa também já foi 

alvo de  outros  estudos  (MENDONÇA, SACHSIDA, MEDRANO, 2012; SACHSIDA, 2013; 

DE OLIVEIRA, PORTUGAL, ABRITA, 2016). Segundo De Oliveira et al (2016), existe uma 

correlação negativa entre a taxa de desemprego e a inflação, sendo que o desemprego alto 

provocaria um decremento na inflação e a inflação alta ocasionaria uma baixa no desemprego.  

A relação entre inflação e desemprego é comumente chamada de curva de Philips 

(MENDONÇA et al. 2012). Essa relação é considerada muito importante por ser utilizada por 

bancos centrais em todo o mundo, sendo os que adotam regime de metas de inflação os que 

mais se apropriam desse método (SACHSIDA, 2013). Tendo em vista tais considerações 

teóricas, espera-se que a inflação tenha impacto sobre a taxa de desemprego conforme a 

hipótese a seguir: 

H2: Quanto maior a inflação, menor a taxa de desemprego 

 

3.3 Selic e desemprego 

 

A taxa de juros é de vital importância, visto que a Selic tem função crucial na decisão 

do grau de atividades, do emprego, da taxa de inflação, do câmbio e de outras variáveis 



  

econômicas (GARCIA, DIDIER, 2003). Conforme o Banco Central do Brasil (2018), a taxa é 

definida em reuniões realizadas pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) sendo realizadas 

a cada 45 dias. Nestas reuniões é analisada a situação macroeconômica do país, considerando 

em tais análises variáveis como o câmbio e a inflação, obtendo como resultado a determinação 

da porcentagem da Taxa Selic, que será utilizada como a taxa de juros básica referência para 

todas as operações de crédito no Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018).  

Embora não tenham sido identificadas muitas obras referentes à relação entre 

desemprego e Taxa Selic, em Vieira e Gonçalves (2008) percebe-se que a taxa de juros possui 

influência sobre o comportamento de variáveis como o desemprego e a atividade industrial. 

Ainda segundo os autores, a queda dos juros causaria a redução de aproximadamente 0,04% na 

taxa de desemprego durante o período de um ano, demonstrando assim uma correlação positiva 

entre tais variáveis. Tendo isso em vista, para o presente estudo, é esperado que a Selic impacta 

a taxa de desemprego conforme a hipótese formulada a seguir: 

 

H3: Quanto menor a taxa Selic, menor a taxa de desemprego 

 

3.4 Inadimplência e taxa de desemprego 

 

A inadimplência também acontece nas empresas, quando suas despesas são superiores 

às receitas, ou seja, ela sai do seu orçamento empresarial, passando a não gerar lucros; mas 

obtendo muitas dívidas, comprometendo até mesmo seu patrimônio. Entre os fatores que 

alavancam a inadimplência, podemos citar: mau gerenciamento de recursos financeiros, carga 

tributária elevada, reclamações trabalhistas, despesas operacionais, entre outros fatores.  

De acordo com o portal NO VAREJO (2018), o número de empresas inadimplentes 

bateu novo recorde em janeiro de 2018. Cerca de 5,4 milhões de CNPJs estavam negativados, 

segundo dados do Serasa Experian, sendo o setor de serviços e negócios os que alavancaram as 

maiores dívidas. Por fim, no que tange às relações existentes entre inadimplência e desemprego, 

pesquisa realizada neste ano pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil 

identificou que o desemprego foi o segundo aspecto mais apontado pelos participantes como 

causa de inadimplência, totalizando 27% das menções. Em primeiro lugar foi apontado como 



  

motivo da inadimplência a renda insuficiente, com 36% das menções (CNDL, 2018). Em 

relação à influência da inadimplência na taxa de desemprego, pode-se assumir seguinte hipótese: 

H4: Quanto maior a inadimplência, maior a taxa de desemprego 

 

4 METODOLOGIA 

 

O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva- exploratória respaldada na análise 

quantitativa, uma vez que se trata de um estudo explicativo que irá realizar teste de hipóteses 

(AAKER et al, 2004; GIL, 2017).  Os dados foram obtidos nas bases do Ipeadata, IBGE e Banco 

Central. Foram coletados dados referentes a uma série histórica, a qual compreende os valores 

das variáveis PIB, inflação, taxa de juros e inadimplência a partir de março de 2011 até 

dezembro de 2015. Após coletados, os dados foram submetidos a cálculos estatísticos 

realizados com o auxílio do software GRETL. Foi utilizado o modelo OLS (Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários), pelo qual foi possível se chegar a seguinte equação de 

regressão: 

Y =β0 + Z+ N + J + ID+ε 

 

Sendo assim, a variável Y refere-se à variável dependente, ou seja, a taxa de desemprego 

brasileira. Quanto às variáveis independentes, a variável Z diz respeito ao PIB, em seguida, a 

variável N demonstra o índice de inflação, a variável J refere-se à taxa de juros (Selic) e a 

variável ID faz referência à inadimplência total do Brasil. Por fim, os resíduos são representados 

pela variável ε . 

Com isso, foi possível a aplicação de técnicas estatísticas como: análise de regressão 

múltipla, análise de correlação, análise de normalidade e análise de heterocedasticidade, com o 

objetivo de verificar a significância das variáveis na regressão, assim como o impacto de suas 

variações no aumento ou diminuição da taxa de desemprego. Destaca-se que todas as variáveis 

utilizadas na análise foram logaritmizadas com o intuito de padronizar os resultados do estudo. 

 

4.1 HOMOCEDASTICIDADE E HETEROCEDASTICIDADE 

 



  

De acordo com Gujarati e Porter (2011), dentro do modelo de regressão linear é de 

grande relevância a hipótese 4, que explicita que a variância dos erros devam ser iguais entre 

as variáveis. Esse contexto é chamado de homocedástico. Contudo, afirmam os autores que, ao 

contrário da homocedasticidade, caso as variáveis apresentem variâncias dos erros divergentes 

entre si, elas são definidas como heterocedásticas. Ainda conforme os autores, há presença de 

heterocedasticidade também quando existe uma ocorrência de dados consideravelmente acima 

da média, conhecidos também como outliers. 

 

4.2 TESTE DE NORMALIDADE DOS RESÍDUOS 

 

De acordo com Hill, Griffiths e Judge (2010), os erros são comumente encontrados e 

utilizados em trabalhos, sendo normalmente distribuídos. Isso ocorre através de uma inferência 

em que testes de hipótese utilizem os erros e a variável dependente sendo normalmente 

distribuídos. Para a apuração dessa inferência, utiliza-se programas computacionais e alguns 

testes estatísticos a fim de verificar a hipótese nula. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir serão apresentados os resultados do presente estudo, bem como algumas 

discussões referentes a eles. Inicialmente as variáveis do estudo foram logaritimizadas, sendo 

posteriormente realizada a regressão multivariada. Antes da aceitação dos coeficientes obtidos 

na regressão, foram realizados os testes de White para heterocedasticidade e o de normalidade 

dos resíduos. Em seguida, foi desenvolvida a matriz de correlação. Por fim, com o objetivo de 

corrigir um problema de autocorrelação das variáveis, foi realizado o teste de Cochrane- Orcutt. 

Quanto ao teste de heterocedasticidade, este demonstrou um valor não significativo, 

mais precisamente de 0,6732. Sendo assim, é possível aceitar a hipótese nula revelando que o 

modelo obtido é homocedástico. Com relação ao teste de normalidade, este obteve um resultado 

de 0,4876 para o seu p- valor, não obtendo significância estatística. Dessa forma é possível 

aceitar a hipótese nula, a qual revela que o modelo possui uma distribuição normal dos seus 

erros. Ao ser realizada a análise de correlação, cuja matriz pode ser visualizada na Tabela 1, é 

possível identificar que não houve problemas de multicolinearidade (correlação acima de 0,7). 

 



  

 

 

Por fim, o teste de Durbin-Watson indicou que o modelo possui autocorrelação. Desse 

modo, para a correção deste erro foi empregada a estatística de Cochrane-Orcutt, aproximando 

o índice DW de 2. Estes valores são apresentados na Tabela 2, constando também na mesma os 

novos coeficientes das variáveis independentes assim como o p-valor de cada uma. 

 

   

Analisando o p-valor da variável l_PIB, o qual obteve significância ao nível de 1% 

aceita-se H1, demonstrando que o aumento do PIB reduzirá a taxa de desemprego. Sendo assim, 

analisando o coeficiente da variável independente, infere-se que o aumento de 1% no PIB em 

reais ocasionará em uma redução de 1,0615% na taxa de desemprego brasileira. Sendo assim, 

foram confirmadas as pesquisas realizadas por Dupas (1998), Mankiw (2005) e Mattos (2015), 

as quais explicitaram a correlação negativa entre o PIB e a taxa de   desemprego. 



  

A variável l_Inflação não obteve significância estatística. Dessa forma, nada pode ser 

afirmado a respeita da H2 não sendo possível a confirmação das pesquisas feitas por De Oliveira 

et al (2016), Mendonça et al (2012) e Sachsida (2013) que defenderam o impacto que havendo 

aumento na taxa de inflação haverá diminuição na taxa de desemprego. 

O p-valor da variável l_Selic foi significativo, permitindo assim que a um nível de 10% 

de significância, H3 seja aceita. Dessa forma, caso haja o aumento de 1% na taxa Selic haverá 

um aumento de 0,2062% na taxa de desemprego. Nesse sentido, os resultados obtidos neste 

estudo são coerentes com aqueles encontrados por Vieira e Gonçalves (2008) indicando que a 

diminuição da taxa de juros implicará o decréscimo da taxa de desemprego. 

Em relação à H4, essa será aceita, uma vez que o p-valor da variável l_Inadimplência 

foi significante ao nível de 5%. Nesse sentido, o acréscimo de 1% no índice de inadimplência 

total acarretará um aumento de 0,7466% na taxa de desemprego. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho trouxe resultados favoráveis para o aumento da compreensão da 

relação entre desemprego e outras variáveis macroeconômicas. Coerente com estudos 

anteriores, foi possível confirmar três das quatro hipóteses assumidas no estudo, as relações 

positivas entre: PIB e desemprego, Taxa Selic e desemprego e inadimplência e desemprego. 

Os resultados encontrados podem favorecer distintas decisões para os gestores de 

políticas públicas. Isso se dá devido ao fato de o acompanhamento da relação entre o 

desemprego e as variáveis macroeconômicas por parte dos gestores ser um aspecto de 

contribuição para que a instituição se prepare com antecedência ao notar possíveis alterações 

no cenário macroeconômico. Isso evitaria a necessidade de demissões no quadro de 

funcionários da empresa, beneficiando não só a capacidade produtiva da mesma, mas também 

colaborando para o desenvolvimento econômico do país. Com relação à classe trabalhadora, 

estudos desta natureza também podem favorecê-la, uma vez que a redução do desemprego 

promoveria uma melhora nas condições de vida das famílias, através da manutenção dos postos 

de trabalho. Sugere-se que novos estudos considerem recortes históricos maiores, bem como 

analisem outras variáveis macroeconômicas com existência de crise nacional ou internacional, 

impacto de programas sociais, relação de produtos importados e exportados, PIB por setor. 
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