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Resumo
Este artigo apresenta uma perspetiva sobre o grau de subutilização no mercado de trabalho
português tendo por base o nível de vinculação ao mercado de trabalho de vários grupos
de indivíduos não empregados. É discutida a adequação dos critérios convencionais de
desemprego. Seguindo a literatura sobre este tópico, é sugerida uma classificação de estado no
mercado de trabalho baseada nas transições dos indivíduos não empregados. Verifica-se que
alguns subgrupos de inativos exibem um comportamento de transição para o emprego mais
próximo dos desempregados do que dos restantes inativos. Tal sugere que a classificação de
alguns indivíduos como inativos poderá não ser a mais indicada, uma vez que estes têm uma
forte vinculação ao mercado de trabalho e se rejeita a sua equivalência relativamente aos seus
pares em inatividade. (JEL: C81, E24, J20)

1. Introdução

Arecuperação da economia portuguesa desde 2013 tem ocorrido em paralelo com
uma melhoria significativa da situação no mercado de trabalho. A taxa de
desemprego registou uma queda muito acentuada para valores que não se

observavam desde 2003, enquanto o emprego voltou a registar níveis próximos dos
observados antes da crise económica e financeira. Apesar da melhoria das condições
no mercado de trabalho, os salários têm registado um crescimento abaixo do que seria
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de esperar pela posição cíclica da economia e pela redução do grau de subutilização no
mercado de trabalho. De facto, apesar da trajetória descendente observada para a taxa
de desemprego, e para variações e níveis equivalentes de desemprego, o crescimento
salarial mantém-se inferior ao observado antes do eclodir da crise financeira global
OECD (2018). Este cenário de baixo desemprego e de crescimento salarial modesto tem
sido referido como um "puzzle" económico. Uma das explicações avançadas prende-se
com a taxa de desemprego oficial poder não captar a totalidade do nível de subutilização
no mercado de trabalho (veja-se, por exemplo, Yellen, 2014).

A evidência mostra que a população não empregada aparenta ser heterogénea.
Enquanto que a distinção entre o emprego e o não-emprego é clara, a fronteira
concetual que distingue o desemprego da inatividade é mais difusa. Por exemplo, alguns
indivíduos classificados como inativos podem ser considerados como estando próximos
do desemprego se tiverem procurado trabalho recentemente ou se expressarem desejo
em trabalhar. Por outro lado, existem indivíduos inativos que exibem pouca ou
nenhuma vinculação ao mercado de trabalho, nomeadamente ao afirmarem não ter
desejo em trabalhar. A maioria destes indivíduos tem uma menor probabilidade de vir a
encontrar um emprego em comparação com aqueles que se encontram desempregados,
mas a análise dos dados respeitantes aos fluxos brutos de trabalhadores sugere que
alguns subgrupos de inativos têm probabilidade igual ou superior de virem a encontrar
um emprego face a alguns desempregados. Além disso, apesar da probabilidade de
transição da inatividade para o emprego ser, em média, inferior à probabilidade de
transição do desemprego para o emprego, o elevado contingente de inativos implica
que tais transições possam contribuir substancialmente para o crescimento do emprego,
especialmente quando o desemprego diminui em fases de expansão económica. Como
discutido por Jones e Riddell (1999, 2006), uma importante implicação para política
económica é que qualquer tentativa de medir o grau de subutilização no mercado
de trabalho através da divisão da população não empregada em “desemprego” e
“inatividade” é incapaz de captar a complexidade da dinâmica do mercado de trabalho.

Este artigo apresenta uma perspetiva sobre o grau de subutilização no mercado
de trabalho português tendo por base o grau de vinculação de vários grupos de
indivíduos. Neste contexto, é sugerida uma afetação destes indivíduos aos três estados
convencionais (emprego, desemprego e inatividade). É também discutida a adequação
dos critérios convencionais de desemprego. Seguindo a literatura sobre este tópico, o
presente artigo sugere uma classificação de estado no mercado de trabalho baseada nas
transições dos indivíduos não empregados.

2. A base de dados

Os resultados apresentados têm por base o Inquérito ao Emprego (IE), conduzido
trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com o objetivo de
caracterizar o mercado de trabalho português.

O IE recolhe informação individual sobre vários aspetos do mercado de trabalho,
assim como de características demográficas e socioeconómicas dos inquiridos. Com
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base nessa informação, o INE estima trimestralmente os stocks de empregados, de
desempregados e de inativos, os quais são utilizados para o cálculo de vários
indicadores, como a taxa de desemprego.

Em cada trimestre, o INE inquire aproximadamente 22.000 alojamentos. A amostra
total é composta por seis sub-amostras de indivíduos, sendo que, em cada trimestre, 1/6
da amostra é renovada, enquanto que os restantes 5/6 são mantidos. Assim, uma vez
selecionado, cada alojamento deverá ser inquirido durante seis trimestres consecutivos,
pelo que é possível observar o estado do mercado de trabalho para 5/6 dos indivíduos
em trimestres adjacentes, o que permite o cálculo de fluxos brutos e de taxas de transição
entre estados.1

Para o presente artigo utilizaram-se os microdados do IE para o período 1998T1-
2019T3.

3. A medição do grau de subutilização no mercado de trabalho

A taxa de desemprego é a medida de subutilização no mercado de trabalho mais
comummente utilizada. É definida como o rácio entre o número de desempregados e a
população ativa. O Inquérito ao Emprego (IE) constitui a principal fonte de informação
para a estimação do número de desempregados e sua caracterização. As estatísticas do
mercado de trabalho separam a população em idade ativa em três grupos mutuamente
exclusivos: emprego, desemprego e inatividade (i.e. o grupo de indivíduos considerados
como estando fora da população ativa). No entanto, enquanto a distinção entre o
emprego e o não-emprego é clara, a fronteira concetual que separa o desemprego da
inatividade é menos inequívoca.

De acordo com o IE, que segue as diretrizes de harmonização definidas pela
Organização Internacional do Trabalho (ILO - International Labour Organization), o
indivíduo desempregado deve satisfazer os seguintes três critérios: (i) não ter trabalhado
durante a semana de referência, (ii) estar disponível para trabalhar durante a semana
de referência ou nas duas semanas seguintes e (iii) ter procurado ativamente trabalho
durante a semana de referência ou nas três semanas anteriores.2 A classificação baseia-se
no grau de vinculação ao mercado de trabalho, assentando decisivamente no critério da
procura ativa por trabalho. No entanto, este critério poderá não ser suficiente para captar
a totalidade do grau de subutilização no mercado de trabalho. O critério da procura
não está definido em relação ao tempo ou à retribuição pecuniária, e não se refere às
características do trabalho, e.g. o salário proposto (Jones e Riddell, 1999, 2006).

Adicionalmente, a população não empregada aparenta ser um grupo particular-
mente heterogéneo. Ao adotar uma classificação de estados do mercado de trabalho

1. Veja-se INE (2015) para informação adicional sobre a metodologia subjacente ao IE e ao método de
inferência estatística utilizado na construção da amostra. Para uma descrição detalhada do método de
cálculo dos fluxos brutos e das taxas de transição, remetemos o leitor para Martins e Seward (2019, p. 34–
35).

2. Incluem-se também os indivíduos que, apesar de não terem procurado ativamente trabalho, iniciarão
um trabalho nos três meses seguintes.
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com base na informação obtida pelo IE (Quadro 1), conclui-se que alguns indivíduos
classificados como inativos podem ser considerados próximos do desemprego se, por
exemplo, tiverem procurado trabalho recentemente, se tiverem expressado desejo de
trabalhar ou se vão iniciar um trabalho para além do limite de três meses para um
indivíduo ser considerado desempregado. Por outro lado, existem indivíduos inativos
que exibem reduzida ou nenhuma vinculação ao mercado de trabalho, quer pelas
escassas qualificações, quer porque não expressam desejo de trabalhar. Um grupo
classificado como inativo que tem sido alvo de crescente atenção por parte dos decisores
de política económica é o denominado grupo dos indivíduos marginalmente vinculados
(marginally-attached), constituído por indivíduos que expressam desejo de trabalhar, mas
que não reportam qualquer diligência de procura ativa. Entre o grupo dos indivíduos
marginalmente vinculados, destaca-se igualmente o grupo dos trabalhadores desencora-
jados e que é constituído pelos indivíduos que querem trabalhar, mas que não procuram
ativamente trabalho por razões económicas (Quadro 1).3

Neste contexto, a taxa de desemprego poderá não ser uma métrica suficiente para
avaliar o grau de subutilização no mercado de trabalho se os critérios utilizados não
classificarem os indivíduos adequadamente quanto ao seu desejo de trabalhar ou
probabilidade de virem a encontrar um emprego, i.e. se existirem frações consideráveis
de indivíduos não empregados que, apesar de não satisfazerem os requisitos para
serem classificados como desempregados, responderem de forma idêntica quando
confrontados com uma dada vaga de emprego.4

Na prática, muitos indivíduos não empregados encontram emprego sem terem sido
registados como desempregados. O Quadro 2 sumaria os fluxos brutos trimestrais
médios para o emprego desagregados por diferentes subgrupos de origem no período
de 1998T1 a 2019T3.5 De facto, observa-se que os fluxos para o emprego com
origem na inatividade são substanciais, representando, em média, 76 mil indivíduos
em cada trimestre. Este valor compara com uma média de 65 mil indivíduos com
origem no desemprego. Em particular, observa-se que o padrão de transição difere
significativamente entre subgrupos de inatividade. Por exemplo, em média em cada
trimestre, 13,4% dos indivíduos marginalmente vinculados (que desejam trabalhar)
transita para o emprego. Por outro lado, os outros inativos (que não desejam
trabalhar) exibem uma probabilidade de transição para o emprego muito inferior (3,0%).
Mesmo assim, considerando o número significativo dos outros inativos, essa taxa de
transição traduz-se em fluxos brutos para o emprego não negligenciáveis em termos
absolutos (55,9 mil em média por trimestre). Adicionalmente, as diferenças entre os
desempregados são notórias. Como expectável, os desempregados de curta duração têm

3. De entre as razões enunciadas para não procurarem trabalho destaca-se a ideia de não existir trabalho
disponível.

4. Veja-se, e.g. Jones e Riddell (1999, 2006) e Schweitzer (2003) para interessantes discussões sobre esta
questão.

5. O Inquérito ao Emprego baseia-se numa amostra probabilística. Assim, tendencialmente, os pequenos
agregados familiares serão extrapolados com menor precisão. Neste contexto, os valores apresentados no
Quadro 2 deverão ser interpretados com alguma prudência.
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uma probabilidade de transitar para o emprego superior à dos desempregados de longa
duração (25,7% versus 14,3%).

Estas aparentes diferenças na empregabilidade estão também associadas a diferenças
em algumas características sociodemográficas dos grupos do mercado de trabalho
em análise (Quadro 3). Neste contexto, observa-se que os marginalmente vinculados
apresentam níveis de escolaridade significativamente superiores aos exibidos pelos
restantes inativos e mais próximos dos registados pelos desempregados (apenas 4,8%
dos marginalmente vinculados não tem qualquer escolaridade, um valor que compara
com 16,7% dos restantes inativos e com 3,3% dos desempregados). Do mesmo modo,
23,0% dos marginalmente vinculados têm idades compreendidas entre os 25 e os 34
anos vis-à-vis 4,7% nos restantes inativos. É também de registar que os marginalmente
vinculados se encontram em média há menos tempo fora do emprego em comparação
com os restantes inativos (em média 15,4% dos marginalmente vinculados está fora do
emprego há menos de um ano, ao passo que apenas 2,3% dos restantes inativos regista
períodos fora do emprego de menos de um ano).

No que concerne aos salários auferidos quando os indivíduos transitam para
o emprego, os marginalmente vinculados reportam um salário líquido mediano
comparável ao reportado pelos desempregados e muito próximo do reportado pelos
desempregados de longa duração.6 Por outro lado, o salário líquido mediano reportado
pelos outros inativos é consideravelmente inferior, o que constitui evidência adicional
de heterogeneidade entre os inativos.

Refira-se igualmente que, de entre o conjunto dos inativos, se destacam três
subgrupos pelas elevadas taxas de transição estimadas para o emprego: os inativos
que procuram um trabalho, os inativos que reportam estar “à espera" e os inativos que
iniciarão um trabalho num horizonte superior a três meses. Estes subgrupos exibem
igualmente características sociodemográficas mais próximas das dos desempregados e
que os distinguem dos restantes inativos. Em particular, estes subgrupos apresentam
níveis de escolaridade superiores aos dos restantes inativos, são mais jovens (com
destaque para a proporção de indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 34
anos), estão há menos tempo fora do emprego e obtêm em média uma maior proporção
de trabalhos com contrato sem termo, reportando auferir salários líquidos medianos
superiores.

Os referidos grupos em inatividade são quantitativamente relevantes, podendo
assim afetar a avaliação do grau de subutilização no mercado de trabalho. Os dados
do IE revelam que os indivíduos marginalmente vinculados representam, em média,
6,5% da população não empregada e os desencorajados 1,7% (Quadro 2). Apesar da
maioria dos indivíduos pertencentes a estes grupos exibir menores taxas de transição
para o emprego, ainda assim estes transitam frequentemente para o emprego, pelo que
poderão constituir uma fonte potencial de oferta de trabalho.

6. Para uma análise detalhada dos salários líquidos medianos de entrada dos indivíduos não
empregados, remete-se o leitor para Martins e Seward (2019, p. 37).
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Estado Abreviatura Definição adotada

1. Desemprego U
Não empregados que não trabalharam durante a semana de referência, estão disponíveis para trabalhar durante a semana de referência ou nas
duas semanas seguintes e procuraram ativamente trabalho durante a semana de referência ou nas três semanas anteriores (incluem-se também
os indivíduos que, apesar de não terem procurado ativamente trabalho, iniciarão um trabalho nos três meses seguintes).

Desemprego de curta duração U(ST ) Desempregados há menos de 12 meses.

Desemprego de longa duração U(LT ) Desempregados há 12 ou mais meses.

2. Marginalmente vinculados M Inativos que desejam trabalhar.

Inativos que procuram M(S) Inativos que procuram trabalho (inclui trabalhadores que procuram passivamente).

Inativos à espera M(W ) Inativos que reportam “esperar” como razão para não procurar trabalho (inclui trabalhadores em dispensa temporária).

Desencorajados M(D)
Inativos que indicam razões económicas para não procurar trabalho (consideram que não há empregos disponíveis, são muito jovens/idosos,
não têm instrução suficiente, não sabem procurar ou consideram que não vale a pena procurar).

Razões pessoais M(P )
Inativos que reportam razões pessoais para não procurar trabalho (doença ou incapacidade, necessidade de cuidar de cri-
anças/incapacitados/idosos ou outras razões pessoais/familiares).

Outros marginalmente vinculados M(O) Inativos que reportam estar a estudar ou em formação, estarem reformados do trabalho e outras razões para não procurar trabalho.

3. Inativos que não desejam trabalhar N Inativos que não desejam (nem procuram) trabalho.

Inativos que iniciarão um trabalho N(FJS)
Inativos que iniciarão um trabalho num horizonte superior a três meses (ou num horizonte até três meses, mas que reportam não estar
disponíveis para trabalhar durante a semana de referência ou nas duas semanas seguintes).

Outros inativos que não desejam trabalhar N(O) Todos os restantes inativos que não desejam (nem procuram) trabalho (inclui estudantes, reformados, domésticos, incapacitados e outros).

QUADRO 1. Definições dos estados do mercado de trabalho
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Estado Stocks Fração do não-emprego Fluxos brutos para o emprego Fração do emprego criado Taxas de transição para o emprego

(milhares) (%) (milhares) (%) (%)

1. Desemprego 445,3 14,0 65,0 46,7 19,8

Desemprego de curta duração 203,0 6,4 38,1 28,8 25,7

Desemprego de longa duração 242,1 7,5 26,8 17,9 14,3

2. Marginalmente vinculados 208,4 6,5 20,0 13,4 13,4

Inativos que procuram 14,0 0,4 1,7 1,1 16,4

Inativos à espera 23,1 0,8 4,5 4,0 31,0

Desencorajados 55,8 1,7 4,4 2,8 9,7

Razões pessoais 47,1 1,5 3,3 2,1 9,3

Outras razões 68,3 2,1 6,1 3,6 13,2

3. Inativos que não desejam trabalhar 2.468,4 79,5 55,9 39,9 3,0

Inativos que iniciarão um trabalho 1,4 0,1 0,5 0,4 36,4

Outros inativos 2.467,2 79,5 55,6 39,6 3,0

QUADRO 2. Estatísticas sumárias por grupos do mercado de trabalho, 1998T1-2019T3
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores correspondem a médias trimestrais de 1998T1 a 2019T3. As observações de 2010 a 2011 não são consideradas nos cálculos para evitar possíveis
efeitos decorrentes da alteração metodológica ocorrida no IE em 2011T1.



62
Desempregados Marginalmente vinculados Outros inativos

Total
Desemprego

de curta duração
Desemprego

de longa duração
Total

dos quais:
Que procuram À espera

Total
dos quais:
Iniciarão um trabalho(1)

por Nível de Escolaridade
Sem escolaridade 3,3 2,8 3,7 4,8 4,2 3,3 16,7 6,1
Ensino básico 63,4 59,1 67,1 68,1 61,9 64,2 64,8 55,8
Ensino secundário 20,2 22,3 18,5 18,0 22,0 18,2 13,6 23,5
Ensino superior 13,1 15,7 10,7 9,0 11,9 14,3 4,9 14,6

por Idade
15-24 22,3 30,8 14,1 25,7 23,8 21,7 27,7 30,2
25-34 26,9 30,0 24,1 23,0 28,3 27,9 4,7 26,9
35-44 21,4 19,5 23,4 18,6 20,3 22,4 5,0 16,7
≥45 29,4 19,7 38,4 32,8 27,6 28,0 62,7 26,2

por Género
Feminino 52,9 53,0 53,2 62,4 61,5 56,9 60,2 48,3
Masculino 47,1 47,0 46,8 37,6 38,5 43,1 39,8 51,7

por Tempo Fora do Emprego
<1 ano 22,3 – – 15,4 20,0 30,7 2,3 24,7
1-2 anos 27,3 – – 19,9 25,7 27,0 4,7 25,7
≥2 anos 50,4 – – 64,7 54,4 42,3 93,0 49,6

por Tipo de Contrato de Trabalho(2)

Contrato sem termo 13,6 12,7 15,3 16,2 17,9 17,7 15,9 26,3
Outro tipo de contrato 86,4 87,3 84,7 83,8 82,1 82,3 84,1 73,7

Salários líquidos de entrada(3) 520,0 550,0 500,0 500,0 505,0 525,0 485,0 600,0

QUADRO 3. Caracterização sociodemográfica e salários líquidos medianos reportados por grupos do mercado de trabalho, 1998T1-2019T3
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores são as médias trimestrais das proporções (%) em cada grupo de mercado de trabalho por características sociodemográficas, no período de 1998T1
a 2019T3. As observações de 2010 a 2011 não são consideradas nos cálculos para evitar possíveis efeitos decorrentes da alteração metodológica ocorrida no IE em
2011T1.
(1) Subgrupo constituído pelos indivíduos inativos que iniciarão um trabalho num horizonte temporal superior a três meses.
(2) Os valores são as médias trimestrais das proporções (%) em cada grupo de indivíduos que obtêm emprego com contrato de trabalho sem termo e outro tipo de
contrato de trabalho (contrato de trabalho com termo ou contrato de prestação de serviços), no período de 1998T1 a 2019T3.
(3) Os valores são os salários líquidos medianos reportados em euros para cada grupo quando os indivíduos transitam para o emprego, no período de 2012T1 a
2019T3.
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4. Revisão de literatura

O estudo da heterogeneidade entre estados no mercado de trabalho é crucial para
uma caracterização compreensiva do grau de subutilização no mercado de trabalho.
A literatura que estuda as taxas de transição entre estados do mercado do trabalho
para efeitos de classificação dos indivíduos foi iniciada por Clark e Summers (1978).
Na análise das dinâmicas do desemprego jovem nos Estados Unidos da América (EUA),
os autores afirmam que a maioria do não-emprego jovem não é captado pelas estatísticas
do desemprego convencionais, uma vez que muitos jovens deixam de procurar trabalho
e saem da população ativa. A distinção entre o estado de desemprego e o de inatividade
para esta faixa etária poderá não ter significado económico se se considerar a variedade
de opções acessíveis aos jovens e as limitações impostas à elegibilidade deste grupo para
o acesso a esquemas de compensação de desemprego. A análise sugere que a distinção
empírica entre estes estados para esta faixa etária é arbitrária, assumindo pouco valor
prático.

Mais genericamente, Clark e Summers (1979) concluem que as transições entre o
desemprego e o emprego nos EUA são substancialmente inferiores em magnitude em
comparação com as transições que envolvem o estado de inatividade. Adicionalmente,
muitos indivíduos mudam de classificação num mesmo período de não-emprego, com
várias passagens pelo desemprego descontinuadas por saídas da população ativa. Esta
evidência é favorável à existência de uma distinção pouco evidente entre os estados de
desemprego e inatividade.

Os resultados obtidos por estes autores inspiraram várias análises estatísticas com
vista a testar a equivalência entre os vários estados de não-emprego. No seu trabalho
seminal, Flinn e Heckman (1983) racionalizam a distinção entre os estados do mercado
de trabalho com base nas respetivas probabilidades de transição. Neste sentido, os
indivíduos pertencem ao mesmo estado se exibem um comportamento equivalente
no que diz respeito ao seu próximo estado.7 Os autores propõem uma abordagem
estatística para testar a equivalência entre os vários estados com base num modelo
econométrico de duração. É testada a equivalência entre o desemprego e a inatividade
para jovens americanos brancos de sexo masculino, com a evidência estatística a rejeitar
essa hipótese.

Tano (1991) testa a hipótese de o desemprego e a inatividade serem classificações
sem significado do ponto de vista económico, utilizando dados para fluxos brutos
do Current Population Survey (CPS). Para o efeito, o autor adota um modelo binário
logístico. Os resultados indicam que os dois estados diferem para os jovens, enquanto
que para trabalhadores na faixa dos 25 aos 54 anos essa distinção não tem significado. No
mesmo sentido, Gönül (1992) estende a análise a um grupo mais amplo de diplomados,
aplicando um modelo econométrico de duração, obtendo resultados diferentes por
género.

7. Assim, dois grupos exibem igual vinculação ao mercado de trabalho se têm igual probabilidade de
transitar para o emprego no período seguinte.
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Jones e Riddell (1999, 2006) estendem a literatura ao examinar o comportamento de
transição para subgrupos do desemprego e da inatividade, utilizando dados para os
EUA e Canadá. Com base em modelos econométricos multinomiais e binários logísticos,
os autores concluem que o subgrupo constituído pelos indivíduos que desejam trabalhar
(marginalmente vinculados) constitui um grupo distinto no mercado de trabalho. Além
disso, discutem a adequação dos critérios convencionais de desemprego, visto que
existem subgrupos em inatividade que exibem um comportamento mais próximo do
desemprego.8 O estudo realizado por Schweitzer (2003) corrobora em grande medida
essas conclusões para o Reino Unido.

Brandolini et al. (2006) também encontram evidência substancial que suporta a
existência de heterogeneidade entre os grupos de inativos em vários países europeus.
Os autores focam-se no critério da procura ativa para investigarem o comportamento
de transição daqueles inativos que procuraram emprego para além do limite de quatro
semanas. A sua análise baseia-se num teste de equivalência não paramétrico. Os
resultados sugerem que, na maioria dos países, esse grupo constitui um estado distinto
no mercado de trabalho. Além disso, os autores concluem que esses indivíduos são
equivalentes aos desempregados quando a sua última diligência de procura foi realizada
próxima do limite das quatro semanas, evidenciando a arbitrariedade do critério.

Centeno e Fernandes (2004) estudam a heterogeneidade no mercado de trabalho em
Portugal. Os dados utilizados advêm do IE para o período 1992T1-2003T4. Os autores
aplicam um modelo econométrico de duração para as probabilidades de transição. Os
resultados sugerem que o grupo dos indivíduos marginalmente vinculados constitui um
grupo distinto no mercado de trabalho português. Estes resultados são confirmados por
Centeno et al. (2010), com implicações para a medição da taxa de desemprego natural.

No que concerne à heterogeneidade no estado de desemprego, Hornstein (2012) e
Krueger et al. (2014) concluem que, mesmo no desemprego, o comportamento exibido
pelo desemprego de longa duração revela consideráveis variações na empregabilidade.
Do mesmo modo, vários outros estudos concluem que o desemprego de curta e de longa
duração exibem substanciais diferenças quanto à sua transição para o emprego (veja-se
Kroft et al., 2012 e Eriksson e Rooth, 2014).

5. Heterogeneidade no mercado de trabalho português

5.1. Método estatístico

A abordagem estatística adotada segue a contribuição seminal de Flinn e Heckman
(1983), subsequentemente estendida por Jones e Riddell (1999, 2006), centrada nas taxas
de transição para avaliar a equivalência entre estados e o grau de heterogeneidade no
mercado de trabalho.

8. Por exemplo, os indivíduos que reportam esperar como uma razão para não procurarem um emprego.
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Seja Yt uma variável aleatória que descreve o estado de um indivíduo no mercado
de trabalho no trimestre t.9 Assume-se que a transição de indivíduos entre estados é
representada por uma cadeia de Markov de ordem 1. Assim, o processo governante
para as transições, {Yt}Tt=1, satisfaz a seguinte condição:

Pr(Yt = i|Yt−1, Yt−2, . . . , Y1) = Pr(Yt = i|Yt−1) , (1)

onde i = 1, 2, . . . , k indexa o estado observado no domínio de Yt. O processo
representado pela equação (1) respeita a propriedade de Markov.10

As probabilidades de transição do estado i para o estado j entre os trimestres t− 1 e
t são dadas por:

pij,t = Pr(Yt = j|Yt−1 = i), i, j = 1, 2, . . . , k . (2)

Comecemos por considerar quatro estados no mercado de trabalho (k = 4).
As transições entre os estados de emprego (E), de desemprego (U ), de indivíduos
marginalmente vinculados (M ), e de outros inativos (N ), são descritas pela matriz de
transição P , na qual o elemento (i, j), pij , representa a probabilidade de um indivíduo
transitar do estado i ∈ {E,U,M,N} no trimestre atual para o estado j ∈ {E,U,M,N}
no trimestre seguinte:

Pt =


pEE pEU pEM pEN

pUE pUU pUM pUN

pME pMU pMM pMN

pNE pNU pNM pNN


t

. (3)

Neste artigo, aplica-se uma classificação de estados baseada em resultados
(transições), utilizando as informações sobre os resultados do comportamento dos
indivíduos não empregados.11 Assim, classificam-se os indivíduos no mesmo estado se
exibirem comportamento equivalente quanto à transição para o estado de destino.12

5.2. Análise descritiva

O Quadro 4 reporta as taxas médias de transição trimestrais para trimestres adjacentes
ao longo do período da amostra. Há uma diferença notória entre as transições para E
com origem em U e M , com a transição de U para E estimada em 19,8%, quase 6 pontos

9. No contexto deste artigo, assume-se que Yt é discreta e toma valores correspondentes a k estados
mutuamente exclusivos e exaustivos.

10. Assim, os valores observados para Yt dependem apenas do estado atual. Esta hipótese é restritiva
e deve ser testada sempre que possível. Foi conduzida uma análise de robustez a esta hipótese, ao
se restringir a amostra aos indivíduos que se encontram em não-emprego por menos de doze meses,
concluindo-se que os resultados são robustos.

11. Os artigos pioneiros desta análise incluem Flinn e Heckman (1983) e Jones e Riddell (1999, 2006).
Veja-se Centeno e Fernandes (2004) e Centeno et al. (2010) para aplicações ao caso português.

12. Por exemplo, dois grupos exibem o mesmo grau de vinculação ao mercado de trabalho se registarem
uma probabilidade idêntica de transição para o emprego no trimestre seguinte. A abordagem generaliza
este conceito para todos os estados considerados na análise.
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percentuais superior à taxa de transição de M para E (13,4%). Além disso, existe uma
diferença considerável entre as taxas de transição com origem em M e N , uma vez que
a taxa de transição de N para E é estimada em apenas 3,0%. Adicionalmente, para cada
estado cujo destino é o não-emprego, as taxas de transição para os estados de origem
U e M , bem como M e N , diferem consideravelmente: p̂MN = 27, 4% > p̂UN = 8, 3% e
p̂MU = 22, 8% > p̂NU = 1, 5%.

Da análise das taxas de transição ao longo do período da amostra (Gráfico 1) é
possível concluir que (i) as taxas de transição exibem considerável estabilidade ao
longo do tempo, com exceção das taxas de transição para emprego, cujo padrão cíclico
é acentuado, (ii) a ordem das transições mantém-se para cada trimestre, visto que
p̂UE > p̂ME > p̂NE , p̂UU > p̂MU > p̂NU e p̂NN > p̂MN > p̂UN , e (iii) a diferença estimada
entre p̂UE e p̂ME é substancialmente inferior à estimada entre p̂ME e p̂NE . O facto de
p̂ME ser próximo de p̂UE é uma indicação de que o desejo de trabalhar expresso por
indivíduos em inatividade constitui informação relevante quanto à sua vinculação ao
mercado de trabalho.

Com vista a avaliar o grau de heterogeneidade dentro dos estados do mercado
de trabalho considerados, também se calculam as taxas médias de transição por
subgrupo de origem (Quadro 4). Ao executar a divisão convencional de U por duração,
conclui-se que os desempregados de curta duração têm uma probabilidade quase duas
vezes superior de transitar para o emprego (25,7%) face aos desempregados de longa
duração (14,3%). Analogamente, os desempregados de longa duração têm uma maior
probabilidade de permanecer no desemprego ou de transitar para a inatividade no
trimestre subsequente.

Adicionalmente, existe uma heterogeneidade significativa dentro do estado M . É de
notar que o subgrupo de M que reporta estar “à espera” exibe uma taxa de transição
para E (31,0%) consideravelmente superior à dos outros subgrupos de M , bem como
uma taxa de transição para N comparativamente inferior (13,9%). Adicionalmente, o
subgrupo de M constituído pelos indivíduos que reportam ter procurado trabalho
também exibe vinculação significativa ao mercado de trabalho, visto que, em média,
16,4% destes indivíduos transita para o emprego em cada trimestre, uma taxa de
transição superior à estimada para os desempregados de longa duração (14,3%).13

Uma questão de classificação que se pretende avaliar refere-se aos indivíduos que
não procuram trabalho, mas que iniciarão um trabalho nos três meses seguintes a
terem respondido ao inquérito.14 Em Portugal, tal como em muitos outros países,
estes indivíduos são classificados como inativos, apesar de exibirem a maior taxa de
transição paraE de todos os subgrupos considerados nesta análise (36,4%).15 Em média,
encontram-se neste grupo 1,4 mil indivíduos em cada trimestre (Quadro 2).

13. Por outro lado, estes indivíduos também transitam frequentemente para o grupo dos restantes
inativos (20,0%); no entanto, este valor continua a ser consideravelmente inferior ao valor estimado para
os outros subgrupos de indivíduos marginalmente vinculados.

14. Ou nos três meses seguintes, mas que reportam não estar disponíveis.

15. No entanto, também exibem uma taxa de transição para a inatividade elevada (33,3%), pelo que é
difícil avaliar este critério de classificação com base nestes valores.
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Para
De

E U M N

E 0,963 0,015 0,005 0,016
(0,002) (0,001) (0,000) (0,001)

U 0,198 0,625 0,094 0,083
(0,005) (0,007) (0,003) (0,004)

subgrupos de U
U(ST ) 0,257 0,583 0,082 0,078

(0,006) (0,008) (0,002) (0,003)
U(LT ) 0,143 0,665 0,103 0,089

(0,004) (0,006) (0,004) (0,004)
M 0,134 0,228 0,364 0,274

(0,003) (0,005) (0,004) (0,005)
subgrupos de M
M(S) 0,164 0,348 0,295 0,200

(0,009) (0,011) (0,010) (0,010)
M(W ) 0,310 0,295 0,263 0,139

(0,016) (0,012) (0,011) (0,007)
M(D) 0,097 0,208 0,436 0,259

(0,004) (0,005) (0,006) (0,006)
M(P ) 0,093 0,182 0,393 0,331

(0,005) (0,007) (0,007) (0,008)
M(O) 0,132 0,213 0,325 0,330

(0,006) (0,008) (0,009) (0,010)
N 0,030 0,015 0,029 0,926

(0,002) (0,000) (0,003) (0,004)
subgrupos de N
N(FJS) 0,364 0,179 0,127 0,333

(0,034) (0,025) (0,024) (0,033)
N(O) 0,030 0,015 0,029 0,926

(0,002) (0,000) (0,003) (0,004)

QUADRO 4. Taxas de transição trimestrais médias entre grupos do mercado de trabalho, 1998T1-
2019T3
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores são as médias trimestrais de 1998T1 a 2019T3. Os erros-padrão são reportados entre
parêntesis. As observações de 2010 a 2011 não são consideradas nos cálculos para evitar possíveis efeitos
decorrentes da alteração metodológica ocorrida no IE em 2011T1.
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(A) Taxas de transição para o emprego (B) Taxas de transição para o desemprego

(C) Taxas de transição para o grupo de
marginalmente vinculados

(D) Taxas de transição para o grupo dos
restantes inativos

GRÁFICO 1: Taxas médias de transição trimestrais por grupos da inatividade, 1998T1-2019T3
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: As séries são médias móveis de 4 trimestres para eliminar o padrão sazonal bastante acentuado. Os
períodos de recessão económica, de acordo com Rua (2017), são sinalizados a sombreado. A reta vertical
sinaliza a alteração metodológica ocorrida no IE em 2011T1.
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5.3. Análise condicional

5.3.1. Modelo econométrico

As taxas de transição analisadas referem-se a indivíduos que diferem em várias
características, pelo que se torna imprescindível avaliar em que medida os resultados
obtidos se devem a efeitos de composição.16 Para o efeito, estimam-se modelos
multinomiais logísticos dos determinantes das transições entre vários estados do
mercado de trabalho.1718

Em modelos logísticos, a probabilidade de transição para um determinado estado é
comparada a um estado de referência. Considerando o caso mais geral de k estados,
a estimação do modelo exige k − 1 equações, uma para cada estado de destino
relativamente ao estado de referência. Assim, são estimados k − 1 logaritmos dos rácios
de probabilidades (log-odds) previstos. Se representarmos o estado de referência por j∗,
obtemos o seguinte sistema de equações:19

fj(xh,t) = ln
Pr(Yh,t = j|Yh,t−1 = i,xh,t)

Pr(Yh,t = j∗|Yh,t−1 = i,xh,t)
= αj + x

′
hβj , j 6= j∗ , (4)

onde h indexa o indivíduo, Yh,t representa a cadeia de Markov de ordem 1 para o
indivíduo h no período t, xh,t refere-se ao vetor das características individuais, αj refere-
se à constante e βj ao vetor dos coeficientes de regressão.

Para testar, por exemplo, a equivalência entre os estados M e N , reúnem-se todos os
indivíduos da amostra que ocupam os estados M e N no período inicial, de forma que
os três destinos possíveis são E, U ou permanecer na inatividade (M +N ), estimando-
se o modelo multinomial logístico (equação (4))20, controlando para as características
pessoais e socioeconómicas dos inquiridos e incluindo variáveis categóricas sazonais
e regionais.21 De seguida, estima-se um modelo mais flexível, que inclui uma variável
categórica que identifica os indivíduos que se encontravam no estado M e as respetivas
interações com as outras variáveis explicativas. O teste de equivalência entreM eN é um
teste de rácio de verosimilhança, sob a hipótese nula de equivalência entre os estados. O

16. Isto é, se diferentes tipos de indivíduos têm uma probabilidade mais ou menos elevada de pertencer
a determinados grupos (com um impacto nas respetivas taxas de transição) ou se os resultados se mantêm
após se controlarem essas diferenças.

17. Em oposição a Jones e Riddell (1999, 2006), neste artigo estimam-se modelos para dados agrupados,
uma vez que têm a vantagem de aumentar a dimensão da amostra.

18. Estes modelos econométricos permitem testar se dois estados de origem são equivalentes, controlando
para as características dos indivíduos.

19. No presente artigo, define-se como estado de referência a permanência no estado de origem, ou seja,
j∗ = i.

20. Os modelos são estimados através do método da máxima verosimilhança.

21. Veja-se Martins e Seward (2019, p. 41) para uma descrição pormenorizada dos controlos utilizados
nas regressões.
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mesmo procedimento é executado para os demais testes de equivalência entre estados
do mercado de trabalho.22

5.3.2. Discussão dos resultados

Os resultados para os testes de rácio de verosimilhança são reportados no Quadro 5.23

Período

H0 1998T1-2010T4 2011T1-2019T3

M = N 9.021,85 (0,000) 5.720,34 (0,000)

M = U 2.816,79 (0,000) 6.759,55 (0,000)

U = N 121.896,63 (0,000) 84.699,43 (0,000)

QUADRO 5. Teste de rácio de verosimilhança para a equivalência entre grupos de não-emprego
em modelos multinomiais logísticos
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores são as estatísticas do teste de rácio de verosimilhança para a respetiva H0. Os valores-p
são reportados entre parêntesis.

A evidência obtida aponta para a rejeição, em termos estatísticos, da equivalência
entre M e N , M e U , e N e U , em todos os períodos em análise.24 Estes resultados
suportam a hipótese de que o grupo dos indivíduos marginalmente vinculados constitui
um grupo distinto dos restantes inativos, assim como do grupo dos desempregados.
Adicionalmente, rejeita-se a equivalência entre o desemprego e os outros inativos.
Assim, os testes estatísticos corroboram em grande medida a evidência observada para
as taxas de transição empíricas.

No que se refere ao grau de heterogeneidade presente dentro de cada um dos grupos
em análise (Quadro 6), (i) para o desemprego, os resultados apontam para a rejeição
da equivalência entre o desemprego de curta e de longa duração, (ii) para o grupo
dos indivíduos marginalmente vinculados, rejeita-se a equivalência entre todos os seus
subgrupos, e (iii) para o grupo dos outros inativos, rejeita-se a equivalência entre aqueles
que iniciarão um trabalho e os restantes.

Finalmente, são conduzidos testes estatísticos para a equivalência entre subgrupos
pertencentes a diferentes estados de não-emprego (Quadro 7). Mais uma vez, os testes
levam a uma rejeição da equivalência entre todos os subgrupos considerados. No
entanto, o facto dos testes levarem à rejeição da equivalência entre os subgrupos poder-
se-á dever em grande medida ao facto de, por exemplo, a probabilidade de transição

22. Visto que o IE foi sujeito a uma alteração metodológica em 2011T1 (INE, 2015; Neves, 2014), os testes
são executados separadamente para cada período de tempo.

23. Considerando o interesse nos resultados dos testes de equivalência, em detrimento da interpretação
das regressões estimadas, por motivos de espaço essas não se encontram no presente artigo. Remete-se o
leitor interessado para Martins e Seward (2019, p. 46–49), onde poderá consultar os resultados detalhados
das regressões.

24. Esta conclusão resulta dos valores elevados observados para as estatísticas de teste, bem como dos
respetivos valores-p, iguais a 0,000 para todos os testes de equivalência conduzidos.
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Período

H0 1998T1-2010T4 2011T1-2019T3

U(ST ) = U(LT ) 3.415,48 (0,000) 2.508,15 (0,000)

M(W ) = M(S) = M(P ) = M(D) = M(O) 1.493,90 (0,000) 3.116,98 (0,000)

N(FJS) = N(O) 257,63 (0,000) 111,20 (0,000)

QUADRO 6. Teste de rácio de verosimilhança para a equivalência entre subgrupos pertencentes
ao mesmo estado de não-emprego em modelos multinomiais logísticos
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores são as estatísticas do teste de rácio de verosimilhança para a respetiva H0. Os valores-
p são reportados entre parêntesis. U(ST ), U(LT ), M(S), M(W ), M(D), M(P ), M(O), N(FJS) e N(O)
representam, respetivamente, desemprego de curta duração, desemprego de longa duração, inativos que
procuram emprego, inativos “à espera”, desencorajados, inativos que reportam “razões pessoais” para não
procurarem emprego, inativos que reportam “outras razões” para não procurarem emprego, inativos que
iniciarão um trabalho e outros inativos.

para o emprego do subgrupo dos indivíduos inativos que estão “à espera” (M(W ))
ser superior à dos desempregados, e, analogamente, para o subgrupo dos inativos que
iniciarão um trabalho (N(FJS)).

Período

H0 1998T1-2010T4 2011T1-2019T3

M(W ) = U 344,33 (0,000) 124,04 (0,000)

M(S) = U 137,56 (0,000) 389,24 (0,000)

N(FJS) = U 63,08 (0,002) 56,99 (0,004)

QUADRO 7. Teste de rácio de verosimilhança para a equivalência entre subgrupos pertencentes
a diferentes estados de não-emprego em modelos multinomiais logísticos
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas: Os valores são as estatísticas do teste de rácio de verosimilhança para a respetiva H0. Os valores-p
são reportados entre parêntesis. U , M(W ), M(S) e N(FJS) representam, respetivamente, desemprego,
inativos “à espera”, inativos que procuram emprego e inativos que iniciarão um trabalho.

5.3.3. Limitações e análise de robustez

A especificação do modelo multinomial logístico impõe a hipótese das alternativas
irrelevantes (IIA) (Luce, 1959). Sob esta hipótese restritiva, as probabilidades de
transição relativas com destino, por exemplo, E e U não se alterariam dada a remoção
da alternativa (irrelevante) de transição para a inatividade. Tal cenário é irrealista, visto
que o estado U encontra-se, em vários aspetos, mais próximo da inatividade do que de
E.25

Hausman e McFadden (1984) desenvolveram um teste para a hipótese IIA. O teste é
conduzido para os modelos multinomiais logísticos utilizados previamente para testar a

25. Esta questão de modelação foi inicialmente discutida por Jones e Riddell (1999).
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equivalência estatística entreM eN ,M e U , eN e U , sendo os resultados obtidos mistos,
dependendo da alternativa que é omitida do modelo.26 Assim, não é possível excluir a
presença da hipótese IIA nos modelos, pelo que se torna crucial avaliar a sua robustez.

Neste contexto, estimaram-se modelos binários logísticos, que impõem a hipótese
oposta de dependência completa27 (Quadro 8): um modelo que controla efeitos de
sazonalidade e regionais e um modelo mais completo que incorpora também as usuais
variáveis explicativas de índole demográfica e socioeconómica. Através da aplicação
dos testes estatísticos ao modelo mais simples, conclui-se que três dos onze subgrupos
de inatividade considerados são comparáveis ao desemprego relativamente ao seu grau
de vinculação ao mercado de trabalho: os inativos que procuram trabalho, os inativos
que reportam estar “à espera” e os inativos que iniciarão um trabalho num horizonte
superior a três meses. A consideração dos controlos individuais no segundo modelo
reforça estas conclusões, uma vez que os resultados dos testes de equivalência não se
alteram significativamente.

26. Veja-se os quadros em Martins e Seward (2019, p. 50) para os resultados detalhados dos testes de
Hausman e McFadden (1984).

27. Veja-se Schweitzer (2003) para uma aplicação idêntica.
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Modelo com controlos sazonais e regionais Modelo com controlos individuais

Subgrupos de U
U(ST ) 6,415*** 4,749***

(0,101) (0,103)
U(LT ) 3,708*** 2,693***

(0,053) (0,052)
Subgrupos de M
M(S) 3,527***NN 2,758***NN

(0,156) (0,128)
M(W ) 9,512***FF 7,023***FF

(0,573) (0,437)
M(D) 2,502*** 2,030***

(0,059) (0,053)
M(P ) 2,221*** 1,831***

(0,061) (0,055)
M(O) 2,306*** 1,859***

(0,049) (0,050)
Subgrupos de N
N(FJS) 9,103***FF 6,591***FF

(1,664) (1,218)
N , Estudantes 0,753*** 0,658***

(0,013) (0,018)
N , Reformados Excluído Excluído

N , Domésticos 1,343*** 1,409***
(0,023) (0,028)

N , Incapacitados 0,532*** 0,453***
(0,018) (0,016)

N , Outros 2,213*** 1,756***
(0,055) (0,047)

Número de observações 404.590 404.590
Pseudo-R2 0,081 0,091

QUADRO 8. Resultados da estimação de modelos binários logísticos e testes de equivalência
entre subgrupos de não-emprego
Fonte: Cálculos dos autores com base no Inquérito ao Emprego (INE).
Notas:

1. As estimações são conduzidas com dados agrupados do Inquérito ao Emprego para indivíduos cujo
estado de origem é o estado de não-emprego;

2. A variável dependente assume os valores 0 ou 1, consoante o estado de destino: respetivamente, o
estado conjunto de não-emprego e o estado de emprego. A categoria excluída é permanecer no estado
conjunto de não-emprego.

3. Os valores são os rácios de probabilidades (odds ratios). Os erros-padrão robustos são reportados entre
parêntesis;

4. Cada modelo inclui uma constante. Fatores sazonais e regionais são captados por variáveis categóricas.
Os controlos individuais incluem: idade, idade com termo quadrático, género (masculino, feminino),
estado civil (solteiro, casado), nível de escolaridade (nenhum, básico, secundário, superior);

5. Os níveis de significância estatística são: 10% (*); 5% (**); 1% (***);
6. Os testes de equivalência (ao nível de significância de 5%) são: (FF) o coeficiente é estatisticamente

significativamente superior relativamente ao desemprego de curta duração; (F) o coeficiente é
estatisticamente significativamente igual relativamente ao desemprego de curta duração; (NN) o
coeficiente é estatisticamente significativamente superior relativamente ao desemprego de longa
duração; (N) o coeficiente é estatisticamente significativamente igual relativamente ao desemprego de
longa duração.

6. Considerações finais

Este artigo apresenta uma perspetiva sobre o grau de subutilização no mercado de
trabalho português tendo por base o nível de vinculação ao mercado de trabalho
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de vários grupos de indivíduos. Neste contexto, analisa-se de forma detalhada
a heterogeneidade entre os diversos estados do mercado de trabalho português,
estendendo o trabalho inicialmente desenvolvido por Centeno e Fernandes (2004) e
Centeno et al. (2010) para a população não empregada.

A desagregação da população não empregada em três grupos (desemprego,
marginalmente vinculados e outros inativos) revela uma distinção evidente ao nível
do comportamento de transição: os desempregados encontram trabalho com maior
frequência do que os indivíduos marginalmente vinculados, os quais, por sua vez,
transitam para o emprego com uma probabilidade cerca de 10 pontos percentuais
superior àquela exibida pelos outros inativos.28 Com base nos testes de equivalência
estatística, conclui-se que o grupo dos indivíduos marginalmente vinculados constitui
um grupo distinto no mercado de trabalho. Além disso, este grupo exibe um
comportamento de transição mais próximo do desemprego do que dos outros inativos.

Conclui-se ainda que existe heterogeneidade significativa no grupo dos indivíduos
marginalmente vinculados. Em particular, o subgrupo que reporta estar “à espera” como
justificação para não procurar trabalho exibe uma taxa de transição para o emprego
muito superior à dos restantes, assim como uma taxa de transição para a inatividade
inferior. Embora os testes de equivalência estatística rejeitem a sua equivalência em
relação ao desemprego, tal poder-se-á dever ao facto de este subgrupo exibir uma taxa
de transição para o emprego superior. Do mesmo modo, o subgrupo dos indivíduos
marginalmente vinculados que procuraram trabalho29 exibe uma taxa de transição para
o emprego comparável à dos desempregados de longa duração, mesmo após controlar
para as características individuais dos inquiridos. Adicionalmente, existe evidência
de heterogeneidade no grupo de inativos que não desejam trabalhar. Tal deve-se ao
facto do subgrupo compreendido pelos inativos que iniciarão um emprego além do
horizonte de três meses exibir uma forte vinculação ao mercado de trabalho, estimando-
se que em média 36,4% destes indivíduos transitam para o emprego em cada trimestre.
Embora este subgrupo também transite frequentemente para o grupo dos inativos que
não desejam trabalhar (33,3%), o seu comportamento de transição é mais próximo do
desemprego do que o dos restantes inativos, pelo que a sua classificação como inativo
poderá não ser a mais indicada.

Em suma, estes resultados sinalizam potenciais insuficiências das análises que
utilizam medidas da subutilização no mercado de trabalho baseadas no critério da
procura ativa, como é o caso da taxa de desemprego. Uma análise mais abrangente do
mercado de trabalho torna-se, assim, imprescindível para avaliar de forma rigorosa o
grau de subutilização no mercado de trabalho. Em todo o caso, os resultados sugerem
que a procura de trabalho e o desejo expresso em trabalhar constituem informação
relevante quanto à vinculação dos indivíduos ao mercado de trabalho.

28. Adicionalmente, estas diferenças refletem-se nos salários reportados pelos indivíduos em cada um
destes grupos.

29. Mas que procuraram passivamente ou não preenchem os demais requisitos para serem classificados
como desempregados.
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