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RESUMO 

 

Esta tese explora diferentes dimensões da oferta de trabalho familiar no Brasil, com 

enfoque específico nas mudanças observadas dos arranjos familiares. O argumento 

principal que permeia toda discussão desenvolvida ao longo da tese é de que as 

mudanças nos arranjos familiares ensejam alterações na oferta de trabalho. Desse 

modo, na primeira aplicação empírica, o fenômeno da polarização da oferta de 

trabalho familiar é investigado ao longo dos anos de 1993 a 2015 no Brasil urbano, 

com os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

Registra-se ao longo dos anos um aumento da taxa de famílias em que nenhum adulto 

trabalha, bem como uma elevação da polarização da oferta de trabalho entre os 

agregados familiares. Os estados pertencentes a região Nordeste possuem as 

maiores taxas de famílias sem trabalho. No país, o aumento da taxa de famílias sem 

trabalho decorre mais fortemente de uma crescente distribuição distorcida do emprego 

entre as famílias, do que de mudanças na estrutura familiar. Ademais, com os mesmos 

dados, foram obtidos os fatores de risco associados a maior probabilidade individual 

de viver em uma família sem trabalho. Esses foram estimados a partir de regressões 

logísticas multinomiais, para as chances de estar numa família em que nenhum adulto 

trabalha, estar numa família em que todos os adultos trabalham, ou estar numa família 

em que nem todos os adultos trabalham. Os resultados demonstram que indivíduos 

adultos, com mais qualificações educacionais são menos propensos a viver em 

agregados familiares sem trabalho. Sobre as características do domicílio, viver em 

famílias maiores (em número de adultos), monoparentais, e de casais com filhos, 

representam menores riscos de estar numa família sem trabalho, ao longo dos anos. 

As mulheres que vivem em domicílios com elevada razão de dependência infantil 

apresentam uma maior probabilidade de estar em agregados familiares sem emprego, 

e tais chances são mais expressivas do que as observadas para os homens. Na 

segunda aplicação empírica, é investigada a conexão entre oferta de trabalho familiar 

e o desemprego do principal responsável pela família (efeito trabalho adicional), e se 

essa relação difere ao longo dos anos e entre distintas gerações. Intentando 

responder se o processo de transição demográfica, que se reflete sobre a composição 

das famílias, gera alterações sobre os principais condicionantes da oferta de trabalho 

das esposas, filhas e filhos. Para tanto, são utilizados os microdados da Pesquisa 



 xvi 

Mensal de Emprego (PME) dos anos entre 2002 e 2015. Por intermédio das 

metodologias probit e probit multinomial, com as devidas correções de seletividade 

amostral, os principais resultados mostram que o processo de ativação na força de 

trabalho (transição da inatividade para ocupação ou desemprego) nas gerações mais 

jovens, tanto para esposas, como para filhos e filhas, parece depender cada vez 

menos da condição de trabalho do principal responsável pela família. Para tais 

gerações os aspectos individuais e características do agregado familiar mostram-se 

fatores mais relevantes para a decisão de oferta de trabalho.  
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ABSTRACT 

 

This thesis explores different dimensions of family labor supply in Brazil, with a specific 

focus on the observed changes in family arrangements. The fundamental hypothesis 

to be tested is whether the changes in family arrangements alter the household labor 

supply. Thus, in the first empirical application, the phenomenon of family labor supply 

polarization is investigated over the years 1993 to 2015 in urban Brazil, with the PNAD 

microdata. Over the years there has been an increase in the household joblessness 

rate, as well as an increase in the polarization of labor supply among households. The 

states in Northeastern Brazil have the highest household joblessness rates. The 

increase in the household joblessness rate results more from a distorted distribution of 

employment among families than changes in household structure. In addition, with the 

same data, I obtained the risk factors associated with the greater individual probability 

of living in a family without work. These were estimated from multinomial logistic 

regressions, so the chances of being in a household joblessness, living in a household 

where all the adults work, or being in a household where not all adults work. The results 

show that more educated adults are less likely to live in households without work. 

Regarding the characteristics of the household, living in larger families (in number of 

adults), single parents, and couples with children, represent lower risks of being in a 

family without work, over the years. Women living in households with high child 

dependency are more likely to be in workless households, and such chances are more 

significant than those observed for men. In the second empirical application, I 

investigate the connection between the labor supply and the unemployment of the 

head of the household (added worker effect), and whether this relationship differs over 

the years and between different generations. The PME microdata of the years between 

2002 and 2015 are used to answer if the demographic transition process reflected on 

the families’ composition generates changes on the main determinants of the labor 

supply of wives, sons, and daughters. Through the multinomial probit and probit 

methodologies, with appropriate corrections of sample selectivity, the main results 

show that the process of activation in the workforce (transition from inactivity to 

occupation or unemployment) in younger generations, both for wives and for sons and 

daughters, seems to depend less on the working condition of the head of the 
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household. For such generations the individual aspects and household characteristics 

are more relevant factors for the decision to offer work. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças na configuração familiar no Brasil, advindas de um conjunto de fatores 

demográficos – dentre os quais se destacam a queda da fecundidade e o 

envelhecimento da população – e de mudanças sociais nos padrões de residência – 

como a postergação da idade de casar e da idade de ter filhos, e a elevação do nível 

educacional dos indivíduos – resultam em distintos padrões de participação na força 

de trabalho. 

O crescente foco no domicílio como unidade-chave de tomada de decisão está 

associado ao fato das decisões quanto à oferta de trabalho, em geral, serem tomadas 

no âmbito da família. Tais decisões são reflexos de uma complexa interação entre as 

características dos membros do domicílio, da função de produção domiciliar e da 

situação do mercado de trabalho (GONZAGA, REIS, 2011).  

O ponto central da tese será fazer uma análise da participação na força de trabalho 

pela perspectiva de que essa participação é uma decisão tomada no âmbito familiar1. 

Por essa abordagem, entende-se que a decisão de ingressar na força de trabalho é 

algo realizado levando-se em consideração as circunstâncias familiares, isto é, trata-

se de uma “decisão conjunta”. Assim, a maneira como os demais membros do 

domicílio estão inseridos no mercado de trabalho afeta a participação na força de 

trabalho familiar. 

Essa abordagem teórica está diretamente relacionada às teorias do “efeito trabalhador 

adicional”, que consiste em observar o impacto do desemprego do principal 

 

1 As unidades domiciliares não são assumidas como equivalentes a unidades familiares. O grupo que 
compõe a família domiciliar ou domicílio é o conjunto de pessoas que vivem em uma unidade 
residencial, independentemente de terem ou não laços de parentesco. Já o grupo familiar é 
compreendido como composto por pessoas ligadas por relações de parentesco - tais relações podem 
ser estabelecidas por consanguinidade, adoção ou conjugalidade. Segundo Wajnman (2012), é comum 
na literatura a utilização do grupo de pessoas ligadas por parentesco e que compartilham uma mesma 
residência, pelo fato de ser este o grupo cujas pesquisas domiciliares são capazes de descrever com 
boa precisão. Ademais, Medeiros e Osório (2001) destacam as mudanças na composição dos arranjos 
domiciliares no Brasil ao longo dos anos. Assim, optou-se por uma análise mais centrada no grupo 
familiar que compartilham um mesmo domicílio. 
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responsável pela família (indivíduo representativo como provedor) sobre a oferta de 

trabalho dos outros membros. Note que, por essa perspectiva do efeito trabalhador 

adicional, o ingresso na força de trabalho é assumido como uma decisão tomada 

dentro da estrutura familiar. Na literatura internacional, a preocupação maior é com a 

entrada das esposas no mercado de trabalho em decorrência do desemprego do 

marido (SPLETZER, 1997; BEYLIS, 2012; BREDTMANN et al., 2014; AYHAN, 2015). 

Também na literatura brasileira, o foco tem sido o mesmo (FERNANDES, FELÍCIO, 

2002; GONZAGA, REIS, 2011), a exceção de Oliveira et al. (2014), que testam a 

hipótese da existência do efeito trabalhador adicional para filhos, e Silva (2016), que 

examina filhos e cônjuges no Brasil. 

A outra teoria que se relaciona fortemente com essa perspectiva da participação na 

força de trabalho como uma decisão familiar é a de polarização. As teorias de 

polarização da oferta de trabalho familiar analisam índices de desemprego pelas 

perspectivas individuais e domiciliares (famílias), assumindo que, se uma família não 

tem renda salarial, todos os indivíduos que residem no domicílio terão menos 

recursos, e, consequentemente, eles terão mais chances de ser dependentes de 

programas governamentais e também de estarem em situação de pobreza, 

comparativamente aquelas famílias em que todos ou alguns adultos estão inseridos 

no mercado trabalho (GREGG, WADSWORTH, 2008; GREGG et al., 2010). É 

importante ressaltar que as análises do desemprego pela abordagem familiar ganham 

destaque a partir dos estudos de Gregg e Wadsworth (1996, 1998), quando tais 

autores notaram que a distribuição do trabalho na Grã-Bretanha, e em alguns outros 

países desenvolvidos, era cada vez mais desigual entre as famílias. 

Existem poucos estudos na literatura brasileira que analisam a evolução das taxas de 

desemprego ou inatividade dentro de cada unidade familiar. Destaca-se Scorzafave e 

Menezes Filho (2007) que investigam como as vagas de trabalho estão concentradas 

em determinados domicílios no território nacional. A importância desse tipo de análise 

está associada ao que Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) e Gregg et al. (2010) 

definem de taxa de não trabalho de uma sociedade, entendida como a proporção de 

indivíduos inativos e desempregados da população total. Nesse contexto, os autores 

citados enfatizam a importância de se pensar essa taxa pela perspectiva individual e 

familiar através de um modelo simplificado do mundo real, onde existem apenas duas 

famílias e dois indivíduos em cada uma delas. Nesse cenário, supondo uma taxa de 
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não trabalho de 50% da população, Gregg et al. (2010) argumentam que o mundo em 

que um indivíduo em cada domicílio possui trabalho será bem diferente daquele em 

que ambos os trabalhadores pertencem unicamente a um domicílio, especialmente no 

que tangencia a pobreza e desigualdade nessa sociedade. A análise por uma ótica 

domiciliar é especialmente importante para aplicação de políticas públicas voltadas 

para o mercado de trabalho e combate à pobreza, que visem uma melhor distribuição 

dos postos de emprego.  

Nesse contexto, percebe-se que as mudanças demográficas, em particular aquelas 

associadas ao agregado familiar (tamanho total, número de filhos, número de 

domicílios chefiados por mulheres, entre outros aspectos), são notáveis. O Censo de 

2010 indicou que 87,2% das unidades domiciliares são formadas por duas ou mais 

pessoas com laços de parentesco. Já os indivíduos que vivem sozinhos e em 

domicílios com duas pessoas ou mais sem parentesco entre eles representam, 

respectivamente, 12,1% e 0,7% do total de indivíduos. A comparação entre os dados 

censitários de 2000 e 2010 permite notar que houve um crescimento na proporção 

pessoas morando sozinhas, passando de 9,2% para 12,1%. Além disso, outra 

mudança na estrutura familiar foi o aumento de domicílios que possuíam a mulher 

como responsável. Os dados informam que essa proporção passou de 22,2% em 

2000 para 37,3% em 2010. Também a população entre 0 e 19 anos de idade, que 

passava de 68 milhões de indivíduos em 2000, foi de aproximadamente 63 milhões 

em 2010, o que caracteriza um processo de mudança na população brasileira, que 

até o início dos anos 80 era considerada como predominantemente jovem. Neste 

sentido, segundo o Censo de 2010, as mulheres brasileiras tinham, em média, 1,9 

filho, em 2000 essa média era de 2,4 filhos. Os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) identificam uma redução da taxa de fecundidade, 

iniciada desde a década de 1960, no país, bem como em todas as regiões brasileiras 

(IBGE, 2015). 

Essas mudanças estão diretamente relacionadas às modificações na estrutura familiar 

que, por sua vez, afetam a participação na força de trabalho. Por exemplo, o aumento 
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da seletividade conjugal2, ao longo do tempo, possivelmente afeta o comportamento 

da oferta de trabalho agregada, através da tomada de decisão domiciliar/familiar 

(KAHN, 2005). Esteve et al. (2009) examina os padrões de seletividade conjugal por 

idade para Espanha e enfatizam que esses padrões são resultado de preferências 

conjugais e dos números relativos de homens e mulheres disponíveis na população. 

Os autores notam que a proporção de casais em que ambos os cônjuges têm a 

mesma idade aumentou na década de 1970 na Espanha, quando as taxas de 

casamento estavam em declínio. Já Esteve e Bueno (2012), em uma análise dos 

padrões de casamento pós migração para Espanha em 2007, observam os fatores 

que afetam a transição para o casamento após constatarem que os migrantes tendem 

a se casar com um indivíduo do seu próprio país de nascimento ou um nativo da 

Espanha.  

Essa tendência de seletividade conjugal também pode explicar em parte a 

desigualdade entre famílias. Greenwood et al. (2014), em um estudo para os EUA, 

constatam que se os processos de matching entre maridos e esposas tivessem sido 

aleatórios, em 2005 – não havendo a tendência de aumento do grau de seletividade 

conjugal –, o coeficiente de Gini teria caído do valor observado de 0,43 para 0,34, o 

que permite aos autores enfatizarem a importância dessa tendência sobre a 

desigualdade de renda. O pressuposto de que o casamento agrupa indivíduos que já 

são mais semelhantes certamente é relevante para a compreensão da oferta de 

trabalho familiar, na medida em que determina padrões educacionais e preferências 

por trabalho do agregado familiar. 

O objetivo geral da tese é analisar as alterações nos padrões de oferta de trabalho, 

considerando as mudanças demográficas associadas a estrutura familiar no Brasil. A 

hipótese fundamental desenvolvida na tese é a de que mudanças demográficas 

conduzem a mudanças no padrão de oferta de trabalho, via alterações nos padrões 

de formação familiar. Assim, diferentes dimensões da oferta de trabalho são 

exploradas − especificamente, a polarização da oferta de trabalho entre os agregados 

 

2 Os indivíduos que se unem tendem a escolher parceiros que são mais parecidos com eles mesmos 
em termos de capital humano ou outros atributos. Na literatura internacional essa seletividade é 
conhecida como positive assortative mating. 
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familiares e o efeito trabalho adicional sobre a ativação na força de trabalho − à luz da 

mesma hipótese, de que mudanças demográficas ensejam alterações na oferta de 

trabalho familiar. A participação na força de trabalho é compreendida como uma 

decisão familiar que, por hipótese, está interligada à aspectos geracionais – existe um 

possível efeito de coorte a ser testado –, e considerando-se fatores relacionados as 

mudanças recentes do mercado de trabalho que o país enfrenta.  

Com a finalidade de atingir o objetivo geral, propõe-se especificamente: 

• Descrever o processo de transição demográfica e de mudanças dos 

indicadores agregados do mercado de trabalho que o Brasil enfrenta nos anos 

recentes, contextualizando tais mudanças com as alterações das estruturas 

familiares, de escolaridade e de participação feminina no mercado de trabalho.  

• Analisar os padrões de participação na força de trabalho e no desemprego das 

famílias que vivem em áreas metropolitanas e no Brasil urbano. Assim, tem-se um 

exame aprofundado da participação na força de trabalho de mulheres e homens, de 

diferentes gerações e com níveis educacionais diversos. 

• Identificar se o fenômeno da polarização da oferta de trabalho familiar está 

ocorrendo de fato no Brasil urbano ao longo dos últimos anos, e as possíveis causas 

desse acontecimento.  

• Examinar se é possível detectar os efeitos trabalhador adicional e desalento 

para participação na força de trabalho e seus aspectos geracionais, nas principais 

áreas metropolitanas brasileiras, nos anos 2000. 

Assim, dado o processo de mudanças demográficas que o Brasil tem passado, esse 

trabalho procura responder a um problema aplicado para a economia brasileira: será 

que mudanças demográficas determinam novos padrões de oferta de trabalho? Para 

tanto, concentra-se nos pontos fundamentais das mudanças demográficas, isto é, em 

termos de idade (envelhecimento), mudanças de escolaridade (fatores de coorte) e 

padrões familiares. Portanto, questiona-se, por exemplo, se as mudanças nos arranjos 

familiares e nos tipos de família afetam a dinâmica de participação na força de 

trabalho.  
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O tratamento deste problema, dado os objetivos específicos delimitados, requer uma 

metodologia que considere o impacto de aspectos individuais e familiares sobre o 

processo de entrada na força de trabalho da potencial mão de obra adicional e sobre 

os riscos de estar numa família sem trabalho, ao longo dos anos e em diferentes 

gerações. Diante disto, este trabalho utiliza a mensuração de medidas de polarização 

do trabalho familiar e regressões logísticas multinomiais para investigar as chances 

de estar numa família sem trabalho. Já a conexão entre transição para a força de 

trabalho (ativação) e desemprego do principal responsável, o efeito trabalho adicional 

propriamente dito, é examinada por intermédio das metodologias probit e probit 

multinomial, considerando modelos com e sem correções de seletividade amostral. 

Essa investigação da participação na força de trabalho pela perspectiva de uma 

decisão familiar, considerando aspectos relacionados as mudanças demográficas, é 

uma abordagem teórica que tem sido pouco explorada na literatura nacional, apesar 

de ser extremamente relevante para compreensão e elaboração de políticas públicas 

visando mercado de trabalho. Ademais, as aplicações empíricas, em certa medida, 

avançam metodologicamente no exame do problema central. 

Nesse sentido, de políticas públicas, Becker (1991) ressalta a necessidade de se 

compreender melhor a desigualdade entre famílias. O autor argumenta que essa 

desigualdade depende de fatores como a relação entre fecundidade e renda 

domiciliar, a falta de investimento no capital humano dos filhos nas famílias mais 

pobres, o nível de seletividade conjugal por educação ou background familiar, as taxas 

de divórcio, e todas as demais desigualdades na distribuição que são transmitidas 

para as crianças. Porém, para além desses fatores, na concepção de Becker (1991), 

a desigualdade também depende dos esforços do governo para minimizar essa 

situação, por meio de subsídios à educação, programas de segurança social e outros 

mecanismos. Diante disso, os resultados projetados sobre a oferta de trabalho familiar 

no Brasil podem auxiliar aprofundando o debate sobre os principais determinantes das 

decisões tomadas dentro da família, de modo a compreender as carências dessa 

unidade do ponto de vista de políticas públicas e mercado de trabalho. 

Esta pesquisa está dividida em mais cinco capítulos, além deste capítulo introdutório. 

O capítulo 2 apresenta uma contextualização das mudanças demográficas no Brasil. 

No capítulo 3 tem-se a fundamentação teórica, onde é feito um levantamento da 
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literatura sobre economia da família, efeito trabalho adicional e polarização da oferta 

de trabalho familiar. O capítulo 4 expõe o exame aplicado da polarização da oferta de 

trabalho familiar ao longo dos anos. No capítulo 5 é apresentada a análise empírica 

dos efeitos trabalhador adicional e desalento. Por fim, no capítulo 6 são tecidas as 

considerações finais desta pesquisa, salientando as contribuições e os resultados 

conclusivos das duas aplicações. 
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2 MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E OUTRAS TENDÊNCIAS 
RECENTES NO BRASIL 

A participação na força de trabalho mudou consideravelmente ao longo dos últimos 

anos, adicionalmente a essa realidade, tem ocorrido importantes mudanças na 

estrutura dos agregados familiares, especialmente no que tangencia a presença de 

mais famílias unipessoais e mais seletividade conjugal (KAHN, 2005). Assim, a 

principal justificativa para condução do presente estudo é a percepção da necessidade 

de uma análise, com o devido cuidado e detalhamento, da inserção na força de 

trabalho, tomando essa inserção como condicionada ao contexto familiar que o 

indivíduo experimenta. Além disso, a importância de se explorar de maneira adequada 

as configurações familiares deve-se ao fato de que estes são unidades 

socioeconomicamente relevantes para diversos propósitos de política econômica.  

Esse tipo de investigação é especialmente relevante, e sobretudo necessária, para 

compreender melhor a força de trabalho brasileira nos últimos anos, dado o processo 

de transição demográfica que o país se defronta. A transição demográfica é, 

essencialmente, caracterizada como a transição de altos para baixos níveis de 

mortalidade e de fecundidade, associada geralmente ao processo de desenvolvimento 

de uma sociedade. Em geral, este processo ocorre em três fases distintas: na primeira, 

tem-se altas taxas de fecundidade e mortalidade; na segunda etapa, a mortalidade se 

reduz e a fecundidade continua constante (crescimento populacional elevado); e, 

finalmente, na terceira fase, a fecundidade e a mortalidade são baixas, configurando 

um período de baixo crescimento populacional (PRESSAT, WILSON, 1985). 

Nesse contexto, um dividendo demográfico ou janela demográfica está associado ao 

crescimento mais rápido da população em idade ativa do que o número de 

consumidores, o que permite um impulso extra à renda per capita. Segundo Mason e 

Lee (2006), o envelhecimento da população também poderá produzir um segundo 

dividendo. Assim, as mudanças demográficas, que conduzem a elevadas taxas de 

dependência no futuro, também aumentam o capital por trabalhador e criam um forte 

incentivo para que os indivíduos acumulem ativos para prover a velhice. Apesar dos 

efeitos sobre ativos e renda per capita também serem transitórios, eles se estabilizam 
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em um nível permanentemente superior, consequentemente, o segundo dividendo 

persiste enquanto que o primeiro dividendo é transitório.  

Outro aspecto relevante que Mason e Lee (2006) destacam é a semelhança entre o 

primeiro e o segundo dividendos. Para os autores, ambos dividendos dependem de 

uma política econômica complementar eficaz. O primeiro dividendo apenas ocorre se 

o ritmo de crescimento da população em idade de trabalhar se reflete no número de 

pessoas efetivamente com trabalho. O segundo dividendo apenas ocorre se os 

sistemas de apoio são capazes de encorajar a substituição da riqueza de transferência 

por riqueza de capital. 

A ideia do bônus demográfico em uma sociedade está associada à população 

existente em idade ativa (PIA). Porém, se esses indivíduos em idade ativa estão 

disponíveis para o trabalho, e, estando disponíveis para o trabalho, estarão de fato 

ocupados em trabalhos formais é um problema mais complexo. Tal questão reflete-se 

na distinção entre o bônus e o aproveitamento do bônus. Para que haja 

aproveitamento do bônus demográfico, a PIA deve estar economicamente ativa, 

efetivamente ocupada e ter um vínculo formal e remunerado. Assim, o aproveitamento 

do bônus depende de vários fatores que estão sujeitos a demanda por trabalho da 

economia, por exemplo, nas situações onde tem-se uma população economicamente 

ativa (PEA) e a taxa de desemprego crescente, ou, de outra forma, onde tem-se a PIA 

crescendo e a PEA estagnada. Ambas situações configuram a ideia de não 

aproveitamento do bônus demográfico.  

Pode-se dizer que a PEA caracteriza a potencial oferta de trabalho, cujo o tamanho 

depende de variáveis demográficas, econômicas e socioculturais. A PEA também é 

afetada pelas condições de demanda do mercado. A população economicamente 

ativa pode ser decomposta, portanto, em um componente puramente demográfico 

(PIA) e um componente comportamental. Esse último representa as condições 

estruturais, institucionais, econômicas e sociais que definem se um indivíduo, estando 

numa idade apropriada para trabalhar, irá de fato constituir a oferta de trabalho. 

Observa-se, portanto, que uma parcela da mudança na oferta de trabalho é puramente 

condicionada pela mudança demográfica (o bônus demográfico potencializa esse 

componente, porém o aproveitamento do bônus depende de as pessoas estarem 

engajadas na força de trabalho). Isso evidencia também a importância da análise da 
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oferta de trabalho familiar considerando-se o processo de mudanças demográficas do 

país. 

Um processo de transição demográfica, como mencionado, está interligado ao 

comportamento descendente das taxas de fecundidade e mortalidade numa 

sociedade. Neste sentido, os dados do IBGE para esperança de vida ao nascer 

indicam que houve um aumento da expectativa de vida dos indivíduos, nos anos que 

compreendem o período entre 2000 e 2015. Em 2000, a esperança de vida ao nascer 

era de 69,83 anos, passa para 71,99 anos, em 2005, e 73,86 anos, em 2010. Ao final 

do período, em 2015, o brasileiro possuía uma esperança de vida ao nascer de 75,44 

anos de idade (Figura 1). 

Em contrapartida, quando observado a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos 

vivos, nota-se que a variação entre 2000 e 2015 é consideravelmente expressiva. Em 

2000, a taxa de mortalidade infantil era de 29,02 por mil nascidos vivos; em 2005, 

essa taxa passa para 22,18; em 2010, para 17,22; e em 2015 atinge 13,82 por mil 

nascidos vivos, o seu nível mínimo do período de análise. 

FIGURA 1 – Esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil e taxa de 

fecundidade – Brasil – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil – 2013. 

Os dados do IBGE revelam a expressiva redução da taxa de natalidade entre 2000 e 

2015. A taxa bruta de natalidade que era de 20,86 por mil habitantes, em 2000, passa 

a ser de 14,16 por mil habitantes, em 2015. Também a taxa de fecundidade decai no 

intervalo temporal observado (Figura 1). A taxa de fecundidade total que era de 2,39 
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em 2000 passa para 1,72 em 20153. Essas variáveis demográficas examinadas são 

relevantes para compreensão de como está se estruturando a força de trabalho no 

país. 

A proporção de indivíduos com mais de 65 anos de idade do total da população, passa 

de 4,01%, em 1980, para 5,85% em 2000, atingindo o percentual de 7,38% em 2010. 

Por outro lado, a proporção de indivíduos com idade entre 0 e 14 anos cai visivelmente 

no período observado, passando de 38,20% do total da população, em 1980, para 

24,08%, em 2010. Já o percentual de indivíduos entre 15 e 64 anos de idade do total 

populacional em cada ano se eleva, passando de 57,68% em 1980, para 64,55%, em 

2000, e representando 68,54% da população total em 2010. Evidentemente, existe 

um efeito crescimento populacional associado a esse indicador. 

Uma observação que merece atenção é essa distribuição da população segundo 

grupos etários por sexo no Brasil (Gráfico 1). Como essa distribuição tem mudado 

entre os anos de 2000 e 2010 corrobora o evidente processo de transição 

demográfica, discutido nesta seção. 

GRÁFICO 1– Distribuição da população residente por sexo, segundo os grupos 

de idade – Brasil 

  
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

3 Vale ressaltar a distinção entre as taxas de natalidade e fecundidade. Segundo o IBGE, a taxa de 
fecundidade refere-se ao número de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva e a 
taxa de natalidade trata-se do número de pessoas que nascem por 1.000 habitantes durante um ano. 
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Adicionalmente a esse processo de transição demográfica, há uma necessidade de 

se compreender melhor como tem se comportado a oferta de trabalho familiar, dado 

as dificuldades que o mercado de trabalho brasileiro tem enfrentado nos últimos anos. 

Desde o final de 2014, o Brasil entrou em recessão, com o encolhimento da economia. 

Apenas no primeiro trimestre de 2017 a economia começou a mostrar sinais de 

recuperação, com o avanço de 1% do PIB (Produto Interno Bruto), de acordo com 

informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). No 

entanto, os efeitos da recessão no mercado de trabalho brasileiro ainda são fortes. O 

país apresentou aproximadamente 13,1 milhões de brasileiros desempregados na 

força de trabalho, no trimestre de junho a agosto de 2017. Esse contingente 

representou uma queda de 4,8% sobre o trimestre anterior do mesmo ano, mas um 

aumento de 9,1% em relação ao número de pessoas desempregadas no trimestre de 

junho a agosto de 2016. Além disso, mais da metade do crescimento no número de 

pessoas ocupadas foi determinado pelo aumento das ocupações definidas como 

informal – empregados sem carteira assinados e autônomos/conta própria –, no 

trimestre encerrado em agosto de 2017 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua - PNAD/C, 2017). 

A insegurança de rendimento associada ao trabalho informal possivelmente está 

diretamente interligada a vulnerabilidade familiar. Por outro lado, a pressão dos jovens 

sobre o mercado de trabalho, devido a necessidade de reforçar a renda familiar, pode 

gerar um aumento do desemprego, o que geralmente afeta a renda média real do 

trabalho.  

Os dados divulgados pelo IBGE, na publicação “Síntese dos Indicadores Sociais” para 

2015, indicam uma redução na proporção de jovens “nem, nem, nem” (“nem trabalha, 

nem estuda, nem procura emprego”). Porém, diante das dificuldades econômicas que 

o país enfrenta e da baixa qualificação desses jovens, estes possivelmente encontram 

maiores dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, ampliando as taxas de 

desemprego. Neste sentido, sabe-se que o desemprego é um grande problema que 

pode acometer uma sociedade, pois intrínseco a falta de trabalho tem-se o gradual 

processo de empobrecimento da população. 

Em relação ao que a literatura nacional aponta sobre as mudanças na composição 

das famílias, o estudo de Medeiros e Osório (2001) analisa a evolução dos aspectos 
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relacionados à composição dos arranjos domiciliares e arranjos nucleares no Brasil, 

entre os anos de 1977 e 1998. Utilizando os dados das Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios (PNAD) e assumindo que os arranjos domiciliares são 

classificados levando-se em consideração as características de parentesco de seus 

membros, Medeiros e Osório (2001) notam uma clara tendência de transformação dos 

domicílios brasileiros em um espaço de coabitação de membros de uma única família. 

Tal tendência marca o processo de transição do padrão “família nuclear” para os 

“arranjos familiares estendidos”. 

Wajnman (2012) analisa a evolução nas últimas décadas dos grupos domiciliares e 

dos grupos familiares, no Brasil. Utilizando como fonte de dados os censos 

demográficos, a autora percebe mudanças não apenas nas configurações de 

parentesco e não parentesco dos domicílios, como também mudanças dos perfis 

etários de corresidência de indivíduos com os distintos tipos de parentes. Além disso, 

a autora examina o grupo familiar mais amplo, objetivando identificar como as 

condições demográficas que prevaleceram no passado determinam hoje a 

disponibilidade de parentes (oferta de parentes)4. Por fim, ela relaciona ambas as 

análises, da corresidência e da disponibilidade de parentes, para decompor as 

mudanças observadas na corresidência em dois fatores: um relacionado às condições 

demográficas e outro relacionado às mudanças na propensão individual à 

corresidência.  

Wajnman (2012) chega a diversos resultados interessantes, dentre eles, na análise 

que relaciona as perspectivas de mudanças nos perfis de corresidência e de 

disponibilidade de parentes, ela percebe que, entre 1960 e 2000, houve um aumento 

da corresidência de filhos adultos com suas mães, devido especialmente ao aumento 

da propensão em corresidir – decorrente da maior sobrevivência das mães –, do que 

pelo aumento da disponibilidade de parentes. 

Desse modo, compreender melhor as mudanças da participação na força de trabalho, 

dado um contexto de alterações demográficas, no padrão de formação familiar e no 

 

4 Essa oferta de parentes é o grupo de parentes próximos, que o indivíduo supostamente pode contar 
para diversos propósitos (WAJNMAN, 2012). 
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próprio processo de absorção do mercado de trabalho, apresenta-se como uma 

questão de pesquisa relevante, que a literatura econômica ainda não tem explorado 

devidamente. A grande diferença desse tipo de análise para o Brasil, 

comparativamente ao que já foi observado em outros países, está no ritmo acelerado 

do processo de transição demográfica que ocorre no país e na singularidade do 

processo brasileiro associado a questão de desigualdade. Não é possível analisar 

essa transição de maneira desvinculada da desigualdade entre domicílios, isto é, da 

existência de famílias pobres e famílias ricas. Essa questão da desigualdade permeia 

a própria mudança no padrão familiar. Assim, a desigualdade de renda e o ritmo da 

transição demográfica tornam o país – e, por conseguinte, o padrão de participação – 

singular. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No presente capítulo é apresentada uma revisão da literatura. Os estudos são 

divididos em três grupos: na primeira seção tem-se sumariamente os principais 

estudos teóricos sobre economia da família e mercado de trabalho; em seguida, as 

duas seções apresentam um levantamento dos estudos empíricos que examinam, 

respectivamente, o efeito trabalho adicional e a polarização da oferta de trabalho 

familiar. Com os objetivos de contrapor e apresentar sumariamente o estado da arte 

na discussão dos avanços teóricos. 

3.1 Oferta de trabalho familiar: uma breve revisão da literatura 

A associação entre os campos teóricos da Economia do Trabalho e Demografia 

Econômica ganha impulso com os estudos pioneiros de Gary Becker (1965, 1988, 

1991), formando a base da Household Economics. A estrutura familiar ao qual o 

indivíduo está inserido, algo até então negligenciado pela economia, passa a ser 

reconhecida para explicação da participação na força de trabalho dos distintos 

membros da família. 

Becker (1965) enfatiza que, ao passar dos anos, o tempo semanalmente gasto no 

trabalho diminuiu, e um dos motivos para isso, dentre as diversas outras justificativas 

associadas a regulamentação da jornada de trabalho, é que os jovens atrasam a 

entrada no mercado de trabalho cada vez mais, devido o prolongamento do período 

de escolaridade. Diante disso, o autor argumenta que existem rendimentos não 

mensurados no processo educacional, relacionados aos ganhos que seriam possíveis 

se esses indivíduos estudantes estivessem inseridos no mercado de trabalho. 

Pensando nesse exemplo do custo da escolaridade, para Becker (1965), uma 

atividade não-trabalho – como uma ida ao teatro, uma saída para um jantar e, 

especialmente, atividades domésticas – também demanda tempo e, muitas vezes, 

este tempo poderia ter sido usado de forma produtiva. Assim, ele discute 

sistematicamente o custo e alocação do tempo em decisões relacionadas às 

atividades não-trabalho. 
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Assumindo o pressuposto de que as famílias são ao mesmo tempo produtores e 

consumidores, e que as mercadorias são produzidas em quantidades determinadas 

pela maximização de uma função de utilidade do conjunto de bens, sujeita aos preços 

e a uma restrição de recursos5, Becker (1965) sugere que os ganhos não cobrados 

das atividades não-trabalho são quantitativamente importantes, uma vez que tais 

ganhos estão intimamente relacionados ao uso do tempo. Nesse sentido, Mincer 

(1963) já havia mostrado, através de exemplos empíricos, como as estimativas da 

elasticidade-renda da demanda por bens distintos são viesadas ao se ignorar o custo 

do tempo. Além disso, Mincer (1962) já vinha analisando a decisão de alocação do 

tempo das mulheres casadas entre trabalho doméstico e participação na força de 

trabalho. Para Mincer (1962), a participação na força de trabalho das mulheres 

casadas estava associada, não apenas aos ganhos potenciais do emprego, como 

também é determinada pelos ganhos de seus maridos, o número de filhos, e outros 

aspectos da família. 

A abordagem econômica da família ganha mais força com o estudo de Becker (1988) 

intitulado “Family Economics and Macro Behavior”. A partir do estudo, o enfoque, 

levando em consideração a família, passa a ser reconhecido como determinante da 

queda da fecundidade, da elevação da participação feminina no mercado de trabalho, 

dentre outras importantes mudanças demográficas e econômicas. No seu livro “A 

Treatise on the Family”, Becker (1991) analisa, não apenas aspectos materiais da vida 

familiar – como renda e os padrões de gastos –, mas também os casamentos, 

nascimentos, divórcios, divisão do trabalho nos domicílios, dentre outros 

comportamentos não materiais, utilizando as ferramentas desenvolvidas para o 

comportamento material. O autor mostra, por exemplo, que a demanda por crianças 

no agregado familiar depende da renda da família, do valor do tempo dos pais, do que 

ele chama de “qualidade” das crianças6, e outras variáveis familiares. Esse e diversos 

 

5 Os recursos são medidos pela renda total, que é a soma da renda em dinheiro e aquela renunciada 
ou “perdida” pelo uso do tempo, já os preços das mercadorias são medidos pela soma dos custos dos 
insumos, em bens e tempo, para produção dessas mercadorias (BECKER, 1965). 

6 A qualidade das crianças refere-se as características das crianças que entram na função utilidade dos 
pais, e são mensuradas empiricamente, por exemplo, pela educação e saúde delas (BECKER, 1965, 
1991). 
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outros aspectos familiares são explorados na obra de Becker (1991), a fim de atingir 

uma melhor compreensão a respeito da desigualdade entre as famílias. 

Heckman (2014) sintetiza todo o quadro analítico da teoria da produção familiar 

desenvolvido por Becker (1991), ressaltando a importância desse estudo para a 

economia da família e os aspectos econômicos das atividades não-mercado. Para 

Heckman (2014), o quadro teórico de Becker permitiu uma compreensão mais robusta 

dos mecanismos de escolha do consumidor e uma interpretação mais aprofundada 

dos efeitos renda e substituição. Pollak (2003) também ressalta a influência que os 

estudos de Becker (1988, 1991) exercem sobre a economia da família, enfatizando 

que os pressupostos fundamentais da abordagem econômica de Becker para a 

família, associados ao comportamento de maximização e equilíbrio, bem como os 

pressupostos auxiliares primários – a citar, a produção familiar e preferências 

interdependentes –, passaram a ser aceitos não apenas pelos economistas, como 

também em outras áreas do conhecimento (como por exemplo, a sociologia e a 

demografia). Contudo, segundo Pollak (2003), as implicações mais interessantes da 

abordagem econômica de Becker para a família não surgem dos pressupostos 

fundamentais, nem tão pouco dos pressupostos auxiliares primários, mas sim dos 

pressupostos auxiliares contestados pela economia neoclássica. Pollak (2003) 

discute, portanto, o papel crucial dos pressupostos auxiliares na análise da família de 

Becker, no contexto das preferências, da produção familiar, e das escolhas da família 

ou do agregado familiar coletivo. 

Altonji e Dunn (1991) analisam as relações entre os resultados individuais do mercado 

de trabalho e os aspectos familiares e do casamento. Utilizando a National 

Longitudinal Survey of Labor Market Experience – um painel de dados que 

acompanha o indivíduo e possui informações para casais –, os autores percebem a 

existência de fortes correlações entre os rendimentos familiares dos parentes. Os 

autores notam fortes correlações com os ganhos dos sogros. Este último achado dá 

suporte a teoria de seletividade conjugal, em que os ganhos dos pais têm valor para 

tal seletividade. Eles também encontram evidências de que as taxas de rotatividade 

no trabalho dependem de características familiares, e são negativamente 

correlacionadas com a produtividade no mercado de trabalho. 
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No âmbito da economia da família as análises de coorte ganham substancial 

importância. Porém, a hipótese de que efeitos de período e de coorte estão 

interligados a oferta de trabalho familiar tem sido negligenciada pela literatura, sendo 

tal abordagem comumente utilizada para análise da participação individual na força 

de trabalho. Diprete e Forristal (1995) analisam as mudanças na distribuição 

ocupacional da força de trabalho norte americana nas distintas coortes. Com dados 

da Current Population Survey (CPS) de 1973 a 1991, os autores observam a 

importância das mudanças intra e entre coortes para as mobilidades ocupacionais e 

distribuições de habilidades, de homens e mulheres separadamente. Eles percebem 

mudanças significativas para ambos os sexos, porém tais mudanças são mais fortes 

para as mulheres do que para os homens, especialmente quando observada 

habilidades em vez dos grupos ocupacionais convencionais. Tanto a modernização 

educacional, como a reestruturação industrial parecem afetar tais mudanças. Diprete 

e Forristal (1995) ressaltam que os acontecimentos históricos também influenciam a 

evolução ocupacional. Contudo, como as trajetórias de carreira de uma coorte reflete 

os processos históricos e do curso da vida, a porção de mudança social (interações 

entre idade e coorte) mostra-se uma força relativamente pouco importante na 

evolução da distribuição ocupacional da força de trabalho americana. 

Nesse contexto, o estudo de Euwals et al. (2011) investiga o aumento da participação 

na força de trabalho das mulheres ao longo das sucessivas gerações e fornecem 

alguns palpites a respeito da participação futura, para Holanda. Euwals et al. (2011) 

estimam um modelo binário de idade-período-coorte para as gerações de mulheres 

nascidas entre 1925 e 1986, usando dados do Dutch Labour Force Survey de 1992 a 

2004. Os resultados indicam que o aumento do nível educacional, a diminuição do 

efeito negativo de ter filhos – ambos ao longo dos anos –, e os efeitos de coorte não 

observados, têm papel fundamental sobre a participação feminina na força de 

trabalho.  

Gonzaga et al. (2003) avaliam a jornada de trabalho no Brasil entre 1981 e 1999, com 

dados das PNADs utilizando a abordagem de idade-período-coorte, na tentativa de 

identificar eventuais padrões de evolução da jornada de trabalho através das gerações 

e ao longo do ciclo de vida. Eles percebem que as coortes mais novas alocam mais 

tempo para o trabalho, e que ocorre uma redução significativa das horas trabalhadas 

na medida em que o indivíduo envelhece; já o efeito período – modelado por meio da 
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renda familiar per capita – indica que os trabalhadores brasileiros trabalham mais 

quando a renda per capita diminui. Gonzaga et al. (2003) também examinam o efeito 

da mudança constitucional em 1988 sobre a jornada de trabalho e mostram que houve 

uma redução de 2,8% da jornada de trabalho após a reforma da legislação. 

Hermeto e Rios-Neto (2004) analisam a participação na força de trabalho, também 

utilizando a abordagem de idade-período-coorte e dados das PNADs de 1981 a 1999. 

Através de modelos log-lineares estimados por meio de regressões de Poisson onde 

o logaritmo da PEA é a variável dependente e inclui-se variáveis independentes de 

idade, período e coorte, Hermeto e Rios-Neto (2004) constatam que a taxa de 

participação feminina na força de trabalho brasileira elevou-se substancialmente para 

todas as idades, ao contrário dos homens, que apresentam um padrão de entradas e 

saídas do mercado de trabalho mais estável no período de exame. Eles percebem 

que entre as mulheres, os efeitos de idade, de período e de coorte se mostram 

relevantes para participação na força de trabalho feminina, e que as distintas 

experiências educacionais das coortes parecem ser um importante determinante da 

variação da participação, especialmente entre as mulheres. 

Para Deaton (1997) diversas variáveis econômicas possuem ciclos de vida 

característicos, bem como estão sujeitas a choques temporários. Para o autor, 

variáveis como rendimentos, consumo e poupança podem sofrer influência de ambos 

efeitos de ciclo de vida e de choques temporários. Nesse sentido, sabe-se que o 

rendimento do trabalho, em geral, se eleva até uma certa idade e começa a declinar 

nos anos subsequentes, e tais rendimentos também são afetados pelo cenário 

econômico, isto é, pelos choques temporários na demanda por trabalho. O grande 

desafio atualmente é pensar como a oferta de trabalho familiar é afetada por esses 

aspectos. Por isso é importante o exame da oferta de trabalho familiar adicional, 

considerando separadamente a sua variação ao longo dos anos e nas distintas 

coortes de nascimento. 

Nessa perspectiva familiar, Parente et al. (2000) acrescentam a produção domiciliar 

do lar no modelo de crescimento neoclássico e analisam as consequências desse 

acréscimo para o desenvolvimento econômico. Especificamente, os autores analisam 

em que medida é possível explicar as diferenças de renda internacionais com 

diferenças nas políticas que distorcem a acumulação de capital. A ideia subjacente é 
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a de que nos modelos com produção doméstica, tais políticas não apenas reduzem a 

acumulação de capital, como também mudam o conjunto de alocação de atividades 

de mercado e não mercado. Consequentemente, esses modelos, que consideram a 

produção doméstica, podem gerar maiores diferenças no produto, para um 

determinado diferencial político, bem como distintas implicações sobre o bem-estar 

dos indivíduos (PARENTE et al., 2000). 

Hyslop (2001), em um estudo para o início dos anos 1980 nos EUA, período marcado 

por uma crescente desigualdade salarial, examina as contribuições da oferta de 

trabalho para a desigualdade de rendimentos individuais e familiares. Ele utiliza um 

modelo intertemporal da oferta de trabalho da família para estimar as elasticidades da 

oferta de trabalho, e constata elasticidades de 0,05, para maridos, e 0,40, para 

esposas. Assim, Hyslop (2001) conclui que a oferta de trabalho tem pouco poder de 

explicação para a crescente desigualdade de rendimentos – tal desigualdade é 

referente ao maior rendimento dos maridos, comparativamente as esposas. Porém, 

ele constata que mais de 20% do aumento na desigualdade familiar e 50% do pequeno 

aumento na desigualdade feminina, são explicados pela oferta de trabalho. 

Kahn (2005) analisa a participação na força de trabalho e as mudanças na estrutura 

dos agregados familiares – mudanças estas especialmente associadas a existência 

de mais domicílios com apenas um morador e mais seletividade conjugal ao longo dos 

anos. Segundo o autor, essas mudanças demográficas têm implicações 

potencialmente importantes para a oferta de trabalho. Assim, através de 

generalizações do modelo de crescimento neoclássico que endogeniza algumas 

dessas mudanças demográficas e gera alterações na oferta de trabalho, o autor nota 

que o progresso técnico desequilibrado desloca a atividade econômica do agregado 

familiar para o mercado, isto é, para produção de mercado. Finalmente, Kahn (2005) 

percebe um aumento da oferta de trabalho ao longo do tempo e significativas 

mudanças na dinâmica de respostas da oferta de trabalho aos vários tipos de choques 

considerados no estudo. 

Larrimore (2014), através de uma abordagem de shift share para os dados da CPS, 

estima o grau em que as mudanças na renda do trabalho, emprego e padrões de 

casamento afetam o crescimento da desigualdade de renda das famílias nos Estados 

Unidos. Os resultados indicam que os fatores que contribuíram para o rápido aumento 
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da desigualdade nos anos 80 são distintos daqueles responsáveis pelo crescimento 

mais lento da desigualdade após a década de 80. Nesse contexto, nos anos 1980, 

mudanças na correlação de rendimentos dos cônjuges responderam mais fortemente 

pelo crescimento da desigualdade de renda; enquanto no período posterior aos anos 

1980 esse fator já não é um dos principais contribuintes para o contínuo, porém lento, 

aumento da desigualdade. Larrimore (2014), por outro lado, destaca que o 

crescimento contínuo da desigualdade na década de 2000 mostrou-se relacionado ao 

aumento da desigualdade de rendimentos feminino e ao declínio no emprego 

masculino e feminino. 

Ruggles (2015) apresenta uma interpretação para transformação das famílias norte 

americanas ao longo dos últimos dois séculos, de 1800 a 2015, defendendo que, mais 

do que qualquer outro fator, as mudanças nas famílias são reflexos das mudanças no 

mercado de trabalho. O autor enfatiza especialmente o impacto de dois fatores sobre 

as mudanças nas estruturas das famílias. Primeiro, a ascensão do início do trabalho 

assalariado masculino no século XIX e, posteriormente, o aumento do trabalho 

assalariado feminino no século XX. 

Ao examinar a organização econômica dos domicílios, Ruggles (2015) mostra que 

durante a maior parte do século XIX, a produção era realizada por famílias, 

predominando as famílias corporativas. Tais famílias compreendem domicílios com 

principais responsáveis trabalhadores por conta própria e em que as esposas não 

possuíam uma ocupação fora do negócio familiar. No início do século XX, as famílias 

corporativas começaram a ser substituídas por famílias male breadwinner, definidas 

pelo autor como aquelas em que o marido trabalha de maneira remunerada e a esposa 

não possui ocupação. Ruggles (2015) ressalta que esta mudança foi impulsionada 

pela expansão das oportunidades de trabalho remunerado que os homens tiveram 

nesse período.  

Especificamente, a partir de 1920, o número de famílias male breadwinner passou a 

exceder o número de famílias corporativas. Na medida em que o número de mulheres 

casadas que trabalhavam de maneira remunerada começou a aumentar, nas 

primeiras décadas do século XX e mais fortemente em meados do século, as famílias 

male breadwinner começaram a ser substituídas por famílias dual earner 

gradativamente, e estas últimas tem predominado até os dias atuais nos EUA.  



 22 

Para Ruggles (2015) o aumento do trabalho assalariado das mulheres no século XX 

enfraqueceu a autoridade dos maridos e pais, e, com isso, tem-se novas 

oportunidades econômicas criando novas possibilidades para as mulheres, dado que 

estas agora passam a poder atrasar ou até mesmo renunciar o casamento. Por fim, o 

autor identifica, ao longo das últimas décadas, o significativo surgimento das famílias 

female breadwinner, caracterizadas por domicílios de casais em que a mulher assume 

o papel de provedor. Assim, o aumento do trabalho assalariado, primeiro dos homens 

e, em seguida, das mulheres, minou o controle econômico do patriarca. Por isso, para 

Ruggles (2015) as evoluções econômicas foram responsáveis pelas mudanças na 

composição familiar ao longo dos anos. 

3.2 Efeito Trabalhador Adicional 

O efeito trabalhador adicional refere-se, geralmente, a um aumento temporário na 

oferta de trabalho das mulheres casadas em decorrência do desemprego dos maridos 

(LUNDBERG, 1985; SPLETZER, 1997). O termo efeito desalento foi introduzido na 

literatura econômica por Long (1953).  O efeito desalento atua como um efeito paralelo 

ao efeito trabalhador adicional. Segundo esse efeito, em períodos em que o salário 

esperado e a probabilidade de entrar no mercado de trabalho são mais baixos – 

momentos de recessão –, os trabalhadores desempregados optam por deixar a força 

de trabalho, isto é, eles param de procurar emprego, e, consequentemente, ocorre 

uma queda na taxa de participação na força de trabalho devido a esse efeito 

desalento. Fica evidente que o efeito desalento atua na direção oposta ao efeito 

trabalhador adicional, sobre a participação na força de trabalho. 

A origem da discussão sobre os efeitos trabalhador adicional e desalento – 

conhecidos na literatura internacional como added worker effect (AWE) e discourajed 

worker effect (DWE) – surge dos estudos de Woytinski (1940) e Long (1953). 

Woytinski (1940) argumenta que períodos de recessão criam um significativo número 

de trabalhadores adicionais que entram na força de trabalho porque o principal 

responsável do domicílio tornou-se desempregado. Long (1953), por outro lado, 

defende que o número de trabalhadores adicionais deve ser comparado com o 

número de trabalhadores desencorajados. No Quadro 1 são sumariamente 
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apresentados os principais estudos que examinam a possível existência de um efeito 

trabalhador adicional. 

Para Spletzer (1997), a resposta na oferta de trabalho associada ao efeito trabalhador 

adicional é uma maneira transitória de suavização da renda familiar e do consumo 

intertemporais. Neste sentido, quando a renda familiar cai, como resultado do 

desemprego do marido, o efeito renda influencia a esposa a aumentar sua oferta de 

trabalho. De maneira análoga, quando o tempo de desemprego do marido se eleva, o 

salário de reserva da esposa para o mercado de trabalho cai, dado que a presença 

do marido desempregado no domicílio proporciona um substituto para a sua produção 

doméstica, e, consequentemente, as chances da esposa se juntar à força de trabalho 

como um trabalhador adicional aumentam. Outro fator que a literatura aponta como 

determinante do salário de reserva da esposa é o grau de complementaridade ou 

substituição do tempo de lazer entre o marido e a esposa (SPLETZER, 1997). Porém, 

esse efeito, quando pensado empiricamente no contexto domiciliar, pode existir e 

afetar na realidade qualquer outro membro “não principal responsável” pelo domicílio 

– filhos, tios, avós e qualquer outro membro do agregado domiciliar. 

Lundberg (1985), apresenta uma abordagem distinta para o exame do efeito 

trabalhador adicional, na medida em que enfatiza o papel da incerteza do emprego e 

restrições de crédito na geração de padrões de participação e de emprego no curto 

prazo. Ele utiliza estimativas baseadas nas probabilidades de transição para o 

emprego, em vez de medidas estáticas de oferta de trabalho, e tais transições são 

usadas em uma simulação dinâmica de mudanças nas taxas emprego e de 

participação das esposas, em decorrência de um aumento exógeno do desemprego 

dos maridos. Seus resultados apontam para um pequeno, porém significativo, efeito 

trabalhador adicional. 

Através de um modelo dinâmico de oferta de trabalho da família, Spletzer (1997) 

percebe a existência de um efeito trabalhador adicional significativo para entrada das 

esposas na força de trabalho nos EUA, embora 75% deste efeito pareça ser reflexo 

de heterogeneidades da amostra, como sugere a estatística descritiva. Neste sentido, 

Cullen e Gruber (2000) percebem que a existência de um seguro-desemprego, pago 

pelo governo, elimina em grande escala o efeito de trabalhador adicional, isto é, a 

resposta das esposas à perda de emprego do marido. 
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QUADRO 1 – Referências empíricas - Efeito trabalhador adicional  

Estudo Metodologia Período Local Membros do domicilio Dados 
Efeito Trabalhador 

Adicional 

Lundberg (1985) Simulações matemáticas 1969-1973 Seattle e Denver (Estados 
Unidos) 

Cônjuges (fem.) Seattle-Denver Income 
Maintenance Experiment 
(SIME/DIME) 

+ 

Sedlacek e Santos (1991) Modelo Probit  1984 Regiões metropolitanas do 
Rio de Janeiro, São Paulo 
e Recife (Brasil) 

Cônjuges (fem.) Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 

+ 

Jatobá (1994) Modelo de regressão de 
ordinary least squares 

(OLS) para a taxa de 
participação familiar na 
força de trabalho (TPFFT) 

1988 Regiões metropolitanas de 
Recife, Salvador, 

Fortaleza, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo 
Horizonte (Brasil) 

Cônjuges, filhos e 
agregados 

Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 

+ 

Spletzer (1997) Modelo Probit 1988-1991 Estados Unidos Cônjuges (fem.) Current Population Survey (CPS) + 

Cullen e Gruber (2000) O emprego é estimado por 

um modelo de OLS. O 
número de horas 
trabalhadas é estimado por 
modelos do tipo OLS, Tobit 

e "Heckit" 

1983-1993 Estados Unidos Cônjuges (fem.) Survey of Income and Program 

Participation (SIPP) 

+ 

Stephens (2002) Modelo OLS e Tobit 1968-1992 Estados Unidos Cônjuges (fem.) Panel Study of Income Dynamics 

(PSID) 

+ 

Pietro-Rodríguez e 
Rodríguez-Gutiérrez (2003) 

Estimação de equações 
salariais e equações de 

participação, por meio de 
um modelo de efeitos 
aleatórios 

1994, 1995 
e 1996 

Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemanha, Grã 

Bretanha, Grécia, Irlanda, 
Itália, Holanda, Portugal e 
Espanha 

Cônjuges (fem.) European Community Household 
Panel (ECHP) 

Apenas em poucos 
países a participação 

das esposas parecem 
estar relacionada com 
o estado laboral do 

marido 

Skoufias e Parker (2006) Modelo Probit 1994-1995 Cidade do México Cônjuges (fem.) e 
filhos/filhas (10 a 18 

anos) 

Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (ENEU) 

+ 

Schmitt e Ribeiro (2004) Modelo Logit 1995 Região metropolitana de 
Porto Alegre (Brasil) 

Cônjuges (fem.) Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 

+ 

Fernandes e Felício (2005) Modelo Probit 1991-2002 Regiões metropolitanas de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Salvador e Recife 
(Brasil) 

Cônjuges (fem.) Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME) 

+ 

(continua) 
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Wasmer (2009) Examina a relação causal 

entre o desemprego e a 
participação na força de 
trabalho por meio de um 

VAR estrutural 

1956-2002 França, Alemanha, Itália e 

Estados Unidos 

Número de homens e 

mulheres participantes 
da FT para cada 
trabalhador 

desempregado 
adicional 

OECD Labor Force Statistics Efeito positivo, mas 

não estatisticamente 
significativo 

Gonzaga e Reis (2011) Modelo de probabilidade 
linear e Modelo Logit 

1991-2002 Regiões metropolitanas de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Salvador e Recife 
(Brasil) 

Cônjuges (fem.) Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME) 

+ 

Beylis (2012) Modelo de probabilidade 

lineal 

1987-2004 México (áreas urbanas) Cônjuges (fem.) National Urban Employment 

Survey - Mexican Statistical 
Institute (INEGI) 

+ 

Bredtmann, Otten e Rulff 
(2014) 

Modelos Probit 2004-2011 Pooled de 28 países 
europeus 

Cônjuges (fem.) European Union Statistics on 
Income and Living Conditions 
(EU-SILC) 

+ 

Oliveira, Rios-Neto e 
Hermeto (2014) 

Modelo Logit 2002-2013 Regiões metropolitanas de 
Belo Horizonte, Salvador, 
Porto Alegre, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Recife 
(Brasil) 

Filhos (10 a 18 anos) Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME) 

+  

Ayhan (2015) Modelo OLS (enfoque de 
variáveis instrumentais - 
desemprego do marido) 

2008-2009 Turquia Cônjuges (fem.) Survey on Income and Living 
Conditions (SILC) 

+ 

Kesselringa e Bremmer 
(2015) 

Modelos vetoriais de 
correção de erros e suas 

funções de impulso 
resposta para analisar a 
relação entre a taxa de 

desemprego e a taxa de 
participação na força de 
trabalho 

1976-2012 Estados Unidos Homens e mulheres 
em diferentes 

circunstâncias 
conjugais 

Current Population Survey (CPS) Nenhuma evidência 
estatisticamente 

significativa de um 
efeito trabalhador 
adicional líquido é 

encontrada 

Gałecka-Burdziak e Pater 
(2016) 

Spectral analysis, modelo 
de componente não 
observado (unobserved 

component model), modelo 
de parâmetros variáveis no 
tempo (time-varying 

parameter model) e 
regressão no domínio da 
frequência (frequency 

domain regression) 

1994-2014 Polônia Homens e mulheres 
cônjuges 

Labour force survey in Poland + 

Fonte: Elaboração própria. 

(fim) 
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Beylis (2012) examina duas políticas contrafactuais: a primeira política oferece 

seguro-desemprego, e os resultados destacam a importância dos efeitos do seguro-

desemprego sobre o efeito trabalhador adicional para entrada de mulheres casadas 

na força de trabalho no México; e a segunda política examina os efeitos do fim ao 

acesso a empregos de baixo custo de entrada para as famílias com diferentes níveis 

de poupança, destacando a importância destes setores, de baixo custo de entrada, 

para as diferentes famílias. Os resultados também evidenciam a existência de um 

elevado e significativo efeito trabalhador adicional, tal que as esposas cujos maridos 

tornaram-se desempregados possuem 11 p.p. a mais de ingressar na força de 

trabalho do que aquelas cujos maridos não perderam o emprego. 

Alguns estudos com enfoque de análise mais abrangente são os de Pietro-Rodríguez 

e Rodríguez-Gutiérrez (2003) e Bredtmann et al. (2014), que, também investigam a 

capacidade de resposta da oferta de trabalho das mulheres à perda de emprego do 

marido, porém com uma perspectiva de análise comparativa internacional. Bredtmann 

et al. (2014), por exemplo, examinam se o efeito trabalhador adicional varia entre os 

países europeus. Os resultados do referido estudo evidenciam a existência de um 

efeito trabalhador adicional, tanto na margem extensiva como na intensiva da oferta 

de trabalho. Isto é, mulheres cujos maridos ficaram desempregados têm uma maior 

probabilidade, tanto de entrar no mercado de trabalho, como de transitar do trabalho 

em tempo parcial para o trabalho em tempo integral, comparativamente as mulheres 

cujos maridos continuam empregados. Bredtmann et al. (2014) também notam que o 

efeito trabalhador adicional varia ao longo dos ciclos econômicos e dos diferentes 

regimes de bem-estar na Europa. 

Ayhan (2015) testa empiricamente a hipótese do efeito trabalhador adicional para a 

Turquia durante o período de crise econômica mundial de 2008. Os achados, com 

base na abordagem de variáveis instrumentais, sugerem que a probabilidade de entrar 

na força de trabalho para uma mulher aumenta em até 29% em resposta ao 

desemprego do marido. Contudo, tal efeito não é simultâneo a saída do marido do 

mercado de trabalho, aparecendo um trimestre após a saída do marido do mercado 

de trabalho e persistindo apenas para dois trimestres. A técnica de variáveis 

instrumentais está associada a um processo de identificação, nesse caso, o processo 

de identificação de Ayhan (2015) consiste na exploração da variação exógena de 

saídas de setores dominados por homens – setores estes que foram duramente 
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atingidos pela crise – e do alto grau de segmentação de gênero, que, segundo o autor, 

caracteriza o mercado de trabalho da Turquia. 

Em relação aos principais estudos sobre efeito trabalhador adicional conduzidos para 

o Brasil, Jatobá (1994) busca uma melhor compreensão das decisões de participação 

na força de trabalho entre os indivíduos de uma família. O autor utiliza dados da PNAD 

e observa apenas residentes das áreas metropolitanas do Nordeste e do Sudeste. O 

estudo parte da hipótese de que a oferta de trabalho familiar aumenta com a redução 

da renda do principal responsável do domicílio (efeito renda) e, neste caso, quanto 

maior a renda do provedor do domicílio mais fraco será o efeito renda; e a oferta de 

trabalho familiar aumenta com a elevação da taxa de desemprego familiar (efeito 

desemprego), e também o efeito desemprego estará sujeito a retornos decrescentes, 

de modo que é mais forte quanto menor for a renda do principal responsável. 

Corroborando a essas hipóteses, os resultados de Jatobá (1994) indicam que tanto 

uma queda no nível de renda do principal provedor (efeito-renda) quanto um aumento 

do desemprego na família (efeito-desemprego) conduzem a um aumento na oferta de 

trabalho familiar. Ele também verifica que o efeito-renda é mais forte no Sudeste e 

tende a cair na medida em que a renda do principal responsável é maior; e o efeito-

desemprego parece ser mais expressivo no Nordeste e também se reduz na medida 

em que a renda do principal responsável do domicílio aumenta, apesar de ser um 

efeito mais homogêneo entre os distintos níveis de renda. 

Fernandes e Felício (2005) também apontam evidências da presença do efeito 

trabalhador adicional no mercado de trabalho metropolitano brasileiro, porém com 

base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Diferente de Jatobá (1994), 

Fernandes e Felício (2005) analisam o efeito da perda de emprego por parte do 

homem casado sobre a probabilidade de sua esposa aumentar sua participação no 

mercado de trabalho. Gonzaga e Reis (2011), também com os dados da PME, além 

de analisarem o efeito trabalhador adicional para realidade brasileira, discutem e 

exploram empiricamente o efeito desalento no mercado de trabalho. 

Dentre os principais estudos que encontraram evidências de um efeito desalento 

significativo, destaca-se Benati (2001), que, utilizando dados mensais de inatividade 

nos EUA, mostra que a proporção de indivíduos inativos no país apresenta um 

comportamento anticíclico, o que corrobora à existência de um efeito desalento entre 
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os anos de 1967 e 1993. Também Darby et al. (2001) analisam o efeito desalento, 

investigando as respostas da taxa de participação na força de trabalho aos choques 

do ciclo econômico (choques no PIB) para quatro países – a citar, França, Japão, 

Suécia e Estados Unidos –, com dados da OCDE Labour Force Statistics no período 

de 1970 a 1995. Constatou-se, para todos os países analisados, que entre 1970-1995 

houve um aumento da participação das mulheres e uma queda na taxa de participação 

dos homens no mercado de trabalho. Darby et al. (2001) concluem que o efeito 

desalento é essencialmente um fenômeno feminino. 

Neste contexto, Gonzaga e Reis (2011) mostram que o efeito trabalhador adicional – 

medido pela entrada temporária de mulheres casadas na força de trabalho, cujos 

maridos antes empregados, tornam-se desempregado – e o efeito desalento afetam 

de maneira significativa a taxa de participação na força de trabalho brasileira. Vale 

ressaltar que o efeito desalento é captado por Gonzaga e Reis (2011) pelos desvios 

na média dos rendimentos do trabalho principal em cada período em relação a um 

determinado valor de referência. A ideia é que esses desvios possam representar o 

impacto das mudanças nos ciclos econômicos sobre a participação na força de 

trabalho.  

Dos poucos estudos que examinam a possibilidade da existência de um efeito 

trabalhador adicional sobre a oferta de trabalho dos filhos pode-se citar Skoufias e 

Parker (2006) e Oliveira et al. (2014), devidamente referenciados no Quadro 1. 

Oliveira et al. (2014), por exemplo, investigam o efeito trabalhador adicional para 

entrada dos filhos na força de trabalho no Brasil metropolitano, utilizando os dados da 

PME para os anos de 2002 a 2013. Os resultados corroboram à existência de um 

efeito trabalhador adicional para os filhos. 

3.3 Polarização da Oferta de Trabalho Familiar 

Na análise do trabalho adicional parte-se da restrição inicial de exame exclusivamente 

das famílias com pelo menos um adulto trabalhando. Contudo, o elevado número de 

famílias com todos os adultos empregados ou com todos os adultos sem emprego é 

um fenômeno que necessita ser amplamente compreendido, uma vez que a proporção 

de famílias sem trabalho é uma medida poderosa de exclusão social. O aumento da 
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diferença entre as medidas de não trabalho individual e familiar reflete mudanças na 

composição das famílias e mudanças na distribuição do emprego entre as famílias. 

As modificações na composição das famílias, por sua vez, estão intimamente 

relacionadas aos processos de transição demográfica e de alterações na formação da 

força de trabalho em termos de sexo e idade. 

Neste sentido, Gregg e Wadsworth (1996, 1998) argumentam que a taxa de não 

trabalho individual (proporção de desempregados e inativos em idade ativa do total da 

PIA) e a proporção de domicílios onde ninguém trabalha podem ser fortemente 

diferentes em uma sociedade, e, consequentemente, o padrão de emprego em certos 

países pode tornar-se, cada vez mais, distribuído de forma desigual entre as famílias 

em idade ativa. Nesses estudos, os autores se referem especificamente aqueles 

países pertencentes a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) que experimentam aumento da desigualdade na distribuição de trabalho.  

Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) apresentam um índice que pode ser usado 

para mensurar a extensão e as fontes de divergência entre as taxas de não emprego 

calculadas aos níveis individuais e domiciliares, em uma sequência de estudos 

aplicados em distintas localidades. Tal índice é construído em torno de uma 

comparação da taxa de domicílios sem trabalho com aquela que ocorreria caso o 

trabalho fosse igualmente distribuído. Assim, em uma aplicação para as informações 

da Grã-Bretanha, Gregg e Wadsworth (2008) mostram que o aumento da 

desigualdade na distribuição de trabalho é, em grande parte, não relacionado com as 

mudanças no tamanho do agregado familiar, e tampouco com as principais 

características associadas ao desemprego individual. 

Gregg et al. (2010) quantificam novamente a extensão das disparidades (polarização) 

decorrentes das medidas individuais e domiciliares de falta de trabalho e aplicam o 

índice para dados de cinco países da OCDE com diferentes níveis de emprego, de 

estrutura familiar e de apoio social – Grã-Bretanha, Espanha, EUA, Austrália e 

Alemanha –, em um período de 25 anos. Com um índice construído em torno de uma 

comparação entre a taxa de domicílios sem trabalho real com aquela que ocorreria se 

o trabalho fosse distribuído aleatoriamente sobre os ocupantes dos domicílios, os 

autores mostram que, em todos os países examinados, tem havido uma crescente 

disparidade entre as medidas de desempregados baseadas na abordagem familiar e 
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individual. Gregg et al. (2010) constatam que a incidência e a magnitude da 

polarização do trabalho variam bastante entre os países analisados, porém, em todas 

as localidades ocorreu um aumento da polarização.  

O Quadro 2 apresenta sumariamente outros estudos relevantes que examinam a 

ocorrência de domicílios em que nenhum membro da família está inserido no mercado 

de trabalho remunerado. Fica claramente perceptível que os estudos de Gregg e 

Wadsworth (1996, 1998, 2001, 2002, 2008) foram importantes e influentes para a 

propagação das pesquisas sobre polarização da oferta de trabalho familiar. 

Diversos estudos replicaram a construção dos índices de polarização, seguindo Gregg 

e Wadsworth (2001, 2002, 2008) e Gregg et al. (2010), em diferentes localidades. É 

importante destacar que, apesar de vários estudos identificarem polarização do 

trabalho, tal medida em algumas localidades é negativa, e ainda pode se apresentar 

crescente ou decrescente ao longo dos anos, a depender do país investigado. 

A literatura internacional tem realizado um esforço na tentativa de compreender os 

fatores que afetam a probabilidade dos indivíduos, desempregados e ocupados, 

residirem em domicílios sem trabalho. Köksel, Ugartemendia, Esteve (2016), por 

exemplo, conduzem tal investigação para os indivíduos jovens desempregados (de 15 

a 29 anos) em vários países. Köksel (2017) amplia a amostra para indivíduos 

desempregados de 15 a 65 anos de idade. Alguns anos antes, Corluy e 

Vandenbroucke (2013) já haviam tratado do problema examinando indivíduos entre 

20 e 59 anos de idade, e estimando, por meio de um modelo probit, os fatores de risco 

associados a maior probabilidade de viver em domicílios sem trabalho ou com baixa 

intensidade de trabalho. 
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QUADRO 2 – Referências empíricas - Polarização da oferta de trabalho familiar 

Estudo Metodologia (*) Período Local Dados Unidade 
Polarização do trabalho 

familiar 

Gregg, Wadsworth (1996) 

Análise exploratória das taxas de indivíduos e 
domicílios sem trabalho; modelo probit para 
exame da probabilidade de transição individual 

para o trabalho e para o desemprego/inativação, 
separadamente, considerando os efeitos de 
coabitação com pessoas com e sem trabalho, por 

sexo. 

1975-1993 Reino Unido 
Labour Force Survey 

(LFS) 

Domicílio em idade ativa 

(homens de 16 a 64 anos 
e mulheres de 16 a 59 

anos) 

Aumento na proporção de 
domicílios sem trabalho. 

Lehmann, Wadsworth (1997) 

Decomposição de Oaxaca para diferença de 
rendimentos entre movimentos individuais bons 

(job-to-job) e ruins (entry jobs) de trabalho; 
modelo probit para o exame da probabilidade de 
transição do desemprego/inatividade para o 

emprego, considerando a ocorrência de 
domicílios sem trabalho. 

1995 (trim.) Polônia 
Polish Labour Force 

Survey (PLFS) 

Indivíduos sem trabalho 
e domicílios sem trabalho 
(onde nenhum membro 

está trabalhando) 

Aumento de 0,9 p.p. na 
proporção de indivíduos 
vivendo em domicílios sem 

trabalho, de 1993-1995. 

OECD (1998) 
Cálculo da medida de polarização de G-W (1996, 
1998). 

1985 e 1996 
Países da 

OECD 

European Union 

Labour Force Survey 
(EU-LFS); 

EUROSTAT 

Domicílio  
(indivíduos com idade 
entre 15 e 64 anos) 

Aumento na proporção de 
domicílios sem trabalho. 

Ercolani, Jenkins (1998) 

Cálculo da medida de polarização de G-W (1996, 
1998); exame das tendências ao longo dos anos 

nas proporções de domicílios com todos os 
adultos trabalhando e sem algum adulto 
trabalhando e das transições observadas do 

status ocupacional dos domicílios ano a ano. 

1991-1995 Reino Unido 
British Household 

Panel Survey (BHPS) 

Indivíduos e domicílios 

(com chefe entre 20 e 59 
anos) 

Sim 

Gregg, Hansen, Wadsworth 
(2000) 

Cálculo da medida de polarização de G-W (1996, 
1998); decomposição das mudanças nas taxas 

de domicílios sem trabalho em mudanças no tipo 
de agregado familiar e mudanças nas taxas de 
desemprego, por tipo de domicílio; decomposição 

do índice de polarização. 

1977-1999 

Países da 
OECD e Grã-

Bretanha 
(Escócia; 

Inglaterra; e 

País de Gales) 

European Union 

Labour Force Survey 
(EU-LFS) 

Domicílio em idade ativa 

(homens entre 16 e 64 
anos e mulheres entre 16 

e 59 anos) 

Sim 

Dawkins, Gregg, Scutella 
(2002) 

Cálculo da medida de polarização de G-W (2001, 
2002). 

1982-1998 Austrália 

Australian Survey of 
Income and Housing 

Costs (SIHC); 
Income Distribution 

Survey (IDS) 

Domicílio em idade ativa 

(homens entre 15 e 64 
anos e mulheres entre 15 

e 59 anos) 

Sim 

Singley, Callister (2003) 
Análise exploratória da taxa de domicílios sem 
trabalho. 

1986-2002 

Nova Zelândia; 

Estados 
Unidos; e Reino 

Unido 

New Zeland 
Household Labour 

Force Survey; 

Current Population 
Survey (CPS); 

Labour Force Survey 

(LFS) 

Domicílio em idade ativa 
em cada país 

Sim 

(continua) 
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Nolen (2006) 

Cálculo das taxas de desemprego ajustada ao 

agregado familiar, supondo que o peso atribuído 
a cada indivíduo desempregado depende do 
domicílio em que ela reside; modelo probit para o 

exame da probabilidade de transição do 
desemprego para o emprego, considerando a 
corresidência com pessoas sem trabalho. 

2014 e  

2001-2002 

50 estados dos 
EUA e o Distrito 

de Columbia 

Current Population 

Survey (CPS) 
Domicílio Sim 

Scorzafave, Menezes-Filho 
(2007) 

Cálculo da medida de polarização de G-W (2001, 
2002) G-S-W (2010). (a) 

1981-2003 Brasil urbano 
Pesquisa Nacional 

por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 

Domicílio 
(indivíduos entre 18 e 60 

anos) 

Sim (houve polarização do 
emprego negativa, porém 

crescente) 

Gregg, Wadsworth (2008) 
Calculam o índice de polarização e 
decomposição da mudança ao longo do tempo 

nos componentes explicativos concorrentes. 

1977–2006 

Grã-Bretanha 
(Escócia; 

Inglaterra; e 
País de Gales) 

British Labour Force 

Survey (LFS) 

Domicílio 
(indivíduos entre 16 anos 

e a idade legal de 
aposentadoria) 

Sim (a taxa contrafactual e 
a taxa real observada de 

não trabalho domiciliar 
divergem sensivelmente) 

Gregg, Scutella, Wadsworth 
(2010) 

Constroem um indicador de polarização que 

permite a comparação da taxa real de não 
trabalho domiciliar com a taxa 
contrafactual/predita de não trabalho que 

ocorreria caso o trabalho fosse distribuído 
aleatoriamente sobre a população em idade ativa. 

1977-2005 
UK, Spain, 

USA, Germany, 
Australia 

British Labour Force 

Survey (LFS), SLFS, 
GSOEP, Current 

Population Survey 

(CPS) 

Domicílio  
(indivíduos em idade 
ativa para cada país) 

Sim (crescente polarização 
do emprego entre as 
famílias em cada país) 

Corluy, Vandenbroucke 
(2013) 

Cálculo e decomposição da medida de 
polarização de G-W (2008) e G-S-W (2010); 

cálculo e decomposição das mudanças no índice 
de "at-risk-of-poverty"; modelo probit para 
analisar a probabilidade de viver em domicílios 

sem trabalho ou com baixa intensidade de 
trabalho. 

2004-2007 

Áustria, 

Bélgica, 
Eslovénia, 
Espanha, 

França, Irlanda, 
Itália, 

Luxemburgo, 

Países Baixos, 
Portugal, e 

Reino Unido 

European Union 
Labour Force Survey 

(EU-LFS), European 
Survey of Income 

and Living Conditions 

(EU-SILC) 

Domicílio  
(indivíduos com idade 
entre 20 e 59 anos) 

Sim 

Alkin (2013) 
Análise exploratória da taxa de não trabalho 
domiciliar, por tipo de domicílio (considera 

diferentes de estruturas familiares). 

1996-2007 Áustria 
Austrian Social 

Security Database 

(ASSD) 

Domicílio unipessoais e 
de casais com/sem filhos  

(indivíduos com idade 

entre 15 e 74 anos)  

- 

Koksel, Ugartemendia, 

Esteve (2014) 

Construção da taxa de desemprego sensível ao 

isolamento. 
1998-2011 

31 países 

europeus (b) 

European Union 

Labour Force Survey 
(EU-LFS) 

Domicílio  

(indivíduos com 15 anos 
ou mais de idade) 

- 

National Economic and 
Social Council-NESC (2014) 

Análise exploratória e exploratória espacial dos 

domicílios sem trabalho e com baixa intensidade 
de trabalho (famílias em que os moradores têm 
gasto menos de 20% do seu tempo disponível 

total no trabalho assalariado). 

2000-2012 Irlanda 
Resultados de outros 

estudos e diversas 
fontes de dados. 

Domicílios Sim 

Corluy, Vandenbroucke 

(2015) 

Cálculo e decomposição da medida de 
polarização de G-W (2008) e G-S-W (2010); 

modelo probit para analisar a probabilidade 
individual de não trabalho (estar desempregado 
ou inativo). 

1983-2012 Bélgica 
Belgian Labour Force 

Survey 

Domicílio  

(indivíduos com idade 
entre 20 e 59 anos) 

Sim (há polarização do 

emprego alta e crescente) 

(continua) 
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Koksel,Ugartemendia, 
Esteve (2016) 

Modelo logit multinível que prediz a probabilidade 

de indivíduos jovens desempregados residir em 
um domicilio sem trabalho. 

2012 24 países (c) 

European Union 

Labour Force Survey 
(EU-LFS) 

Domicílio  

(indivíduos entre 15 e 29 
anos de idade) 

- 

Horemans (2016) 
Cálculo conforme G-W (2001, 2002, 2008) e G-S-
W (2010) para o índice de polarização de 
emprego atípico entre domicílios. 

2011 
24 países 
europeus 

European Union 
Statistics on Income 

and Living Conditions 

(EUSILC) 

Casais com duplo 
rendimento 

heterossexuais  

(de 18 a 59 anos) 

Sim (níveis de polarização 
do emprego atípico variam 
consideravelmente entre os 

países) 

Gregg, Jerrim, Macmillan, 
Shure (2017) 

Modelos probit e MQO intergeracionais para 

predizer a relação entre viver num lar sem 
trabalho na infância e três resultados: educação, 
emprego na vida adulta e pobreza na vida adulta. 

2011 e 2012 
24 países 
europeus 

European Survey of 
Income and Living 

Conditions (EU-
SILC); Programme 

for International 

Student Attainment 
(PISA) 

Indivíduos e dados 
geracionais (de seu pai 

e/ou mãe) em dois 
pontos no tempo, o atual 
e de quando ele tinha 14 

anos de idade 

- 

Koksel (2017) 

Modelo logit multinível que prediz a probabilidade 
de indivíduos desempregados residir em um 
domicilio sem trabalho; mensura e analisa o 

índice de "at-risk-of-poverty". 

2012 e 2013 
32 países 

europeus (d) 

European Union 

Labour Force Survey 
(EU-LFS); Union 

Statistics on Income 

and Living Conditions 
(EU-SILC) 

Domicílio  
(indivíduos entre 15 e 65 

anos de idade) 
- 

Fonte: Elaboração própria. (*) Em todos os estudos a taxa de não trabalho familiar é calculada pela razão entre o número de famílias em que ninguém trabalha e o número 
total de famílias potencialmente ativas. 
Notas: 

(a) G-S-W (2010) refere-se ao artigo Gregg et al. (2010), publicado por Gregg, Scutella e Wadsworth também em 2004 como Working Paper. 

(b) Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. 

(c) Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Alemanha, Estônia, França, Grécia, Hungria, Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, 
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Reino Unido. 

(d) Todos os países em (b) e a Sérvia. 

(fim) 
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Nesse contexto, dentro da abordagem de existência de “melhores domicílios” para se 

viver, Gregg e Wadsworth (1996) e Lehmann e Wadsworth (1997), por meio de 

modelagem probit, examinam a probabilidade de transição do desemprego/inatividade 

para o emprego, considerando características dos domicílios, e relacionando tal 

probabilidade com a ocorrência de domicílios sem trabalho. Nolen (2006), também por 

meio de modelagem probit, constata que indivíduos desempregados que vivem em 

famílias onde pelo menos uma pessoa trabalha possuem mais chances de transitarem 

para o emprego, comparativamente aqueles desempregados residentes em 

domicílios onde todos os membros estão desempregados. Todos apoiam a hipótese 

de que estar em famílias onde pelo menos uma pessoa trabalha aumenta as chances 

individuais de transitar do desemprego para o emprego. 

Köksel, Ugartemendia, Esteve (2014) não examinam diretamente a polarização do 

trabalho, mas mensuram uma taxa de desemprego sensível ao isolamento familiar 

(Isolation sensitive Unemployment rate, IsU). Em síntese, eles distinguem 

desempregados isolados e não isolados com base na corresidência com outros 

adultos desempregados ou corresidência com familiares empregados. O nível de 

isolamento nos agregados familiares é percebido como um fator determinante do 

processo de ativação no trabalho individual. 

Algumas pesquisas têm um enfoque especial nos efeitos da polarização do trabalho 

e, por conseguinte, da renda sobre as famílias com crianças, a citar Dawkins, Gregg, 

Scutella (2002) e Gregg et al. (2017). Nesse último estudo, os autores examinam a 

relação entre viver num lar sem trabalho na infância e três resultados: educação, 

emprego na vida adulta e pobreza na vida adulta. Eles estimam uma série de modelos 

probit intergeracionais (de duas gerações, pais e filhos) para cada um desses 

resultados7. Em resumo, o que ambos estudos constatam é que as consequências 

negativas de pertencer a um agregado familiar sem trabalho sobre os custos de bem-

 

7 Especificamente, Gregg et al. (2017) estimam, por um modelo probit, como a condição de desemprego 
na segunda geração está associada à experiência de um agregado familiar sem trabalho na primeira 
geração (isto é, os pais não trabalhavam quando o indivíduo tinha 14 anos de idade). Com a mesma 
abordagem metodológica, também estimam a associação entre domicílios sem trabalho na primeira 
geração e a condição de pobreza na segunda geração. Por fim, por mínimos quadrados ordinários 
(MQO), estimam o impacto de viver num lar sem trabalho sobre a educação, sendo a variável 
dependente o desempenho educacional (conforme medido pelas pontuações do Programme for 
International Student Attainment) do indivíduo aos 15 anos. 
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estar e sobre as oportunidades futuras das crianças são sérias. A experiência de viver 

em um agregado familiar sem trabalho produz marcas que se perpetuam para as 

crianças. 

Diferente dos demais estudos, Horemans (2016), em uma análise do que ele 

denomina de empregado atípico (indivíduos que trabalharam durante o ano anterior, 

mas não durante todo o ano com atividades de tempo integral), aplica o índice de 

polarização para examinar a distribuição do trabalho atípico para casais com duplo 

rendimento, considerando diferentes países europeus em 2011. O índice de 

polarização compara a taxa real de emprego atípico domiciliar com uma taxa 

contrafactual, supondo que os empregos atípicos são distribuídos aleatoriamente 

entre os agregados familiares. 

No contexto nacional, Scorzafave e Menezes-Filho (2007), na tentativa de aplicar os 

estudos de Gregg e Wadsworth (1996, 1998, 2001, 2002) e Gregg et al. (2010)8, 

analisam a polarização do trabalho entre domicílios no Brasil. Seguindo a literatura 

padrão, os autores definem polarização como a diferença entre a proporção 

observada de domicílios com nenhum adulto trabalhando e a proporção que seria 

esperada caso o trabalho fosse aleatoriamente distribuído na população. Eles 

calculam uma série de medidas de polarização para o Brasil, utilizando os dados da 

PNAD para os anos de 1981 a 2003. Os resultados de Scorzafave e Menezes-Filho 

(2007) indicam que no Brasil a polarização do trabalho é menor do que nos países 

mais desenvolvidos que Gregg e Wadsworth (1996, 1998) examinaram. Mas, ainda 

assim, Scorzafave e Menezes-Filho (2007) identificam um crescimento da 

polarização, devido ao aumento da fração de domicílios onde os dois adultos 

presentes não trabalhavam. 

 

8 Uma versão preliminar desse estudo intitulado “Reconciling workless measures at the individual and 
household level: theory and evidence from the United States, Britain, Spain, Germany and Australia” foi 
publicada em 2004, no formato de Working Paper. 
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4 POLARIZAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO FAMILIAR: 
DOMICÍLIOS SEM TRABALHO E WORK-RICH 

 

4.1 Introdução 

O objetivo deste capítulo é analisar a polarização da oferta de trabalho familiar no 

contexto das recentes mudanças demográficas e econômicas que a sociedade 

brasileira enfrenta. As principais questões abordadas neste capítulo são: qual é o 

contexto do desemprego domiciliar? O que é um agregado familiar sem trabalho? O 

Brasil tem uma alta proporção de domicílios sem trabalho? Caso sim, por que? Quais 

são as características gerais e onde estão concentradas a maior parte das famílias 

sem trabalho no Brasil urbano? E quais os fatores que elevam as chances individuais 

de estar num agregado familiar desse tipo ao longo dos anos? Ademais, os resultados 

podem indicar se a taxa de domicílios sem trabalho no Brasil é cíclica ou se contém 

um elemento estrutural. Compreendendo tais questões fundamentais torna-se 

possível avançar na discussão de quais são as respostas necessárias de políticas 

públicas para a redução das taxas de não trabalho familiar9. 

O conceito de agregados familiares sem trabalho é baseado no número de adultos 

assalariados em um domicílio, nesse caso diz-se que um agregado familiar é sem 

trabalho se nenhum adulto residente está trabalhando. As taxas de famílias sem 

trabalho, quando elevadas ou crescentes, estão diretamente associadas a sérios 

problema que afetam o bem-estar social. Comparando a experiência em termos de 

posse de trabalho familiar de diferentes grupos dentro da população, talvez possam 

ser construídas explicações coerentes para as tendências de desigualdade de renda 

no país. 

 

9 Os termos “taxa de não trabalho familiar” e “taxa de domicílios sem trabalho” são tratados como 
sinônimos. 
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A literatura aponta a existência de vários fatores diferentes que podem estar 

relacionados com a crescente concentração do número de adultos sem trabalho em 

domicílios específicos. Esses fatores incluem: os padrões de casamento, em que os 

indivíduos com maiores chances de ficarem sem trabalho tendem também a encontrar 

parceiros com baixas perspectivas de empregabilidade; as alterações na composição 

dos agregados familiares, como por exemplo o número crescente de agregados 

familiares unipessoais, nos quais a incidência do desemprego ou inatividade é mais 

elevada; a presença de crianças; e mudanças no mercado de trabalho local (GREGG, 

WADSWORTH, 2001, 2002, 2008; SINGLEY, CALLISTER, 2003; GREGG, et al., 

2010; NESC, 2014). 

Sobre os impactos negativos da incidência dessas famílias sem trabalho, pode-se citar 

os prováveis resultados educacionais piores para as crianças que vivem nessas 

estruturas familiares, com subsequente maior risco de desemprego no futuro 

(DAWKINS, et al., 2002); e o maior risco dos residentes de tais agregados de estar 

em situação de pobreza. 

O aumento da concentração de empregos assalariados no nível domiciliar apresenta 

novos desafios para condutores e elaboradores de política social. O que reforça a 

importância de ponderação dos custos sociais dos agregados familiares sem trabalho 

considerando os fatores que elevam os riscos de viver em uma família sem trabalho. 

O capítulo está dividido em mais quatro seções, além desta introdução. Na próxima 

seção o conceito de polarização da oferta de trabalho familiar é devidamente definido 

e a estratégia empírica para investigar os riscos relativos individuais de viver num 

agregado familiar sem trabalho é apresentada. Na terceira seção o processo de 

manipulação dos dados e as variáveis utilizadas são expostos. A seção quatro traz 

uma apresentação dos resultados e, por fim, na quinta seção são indicados os 

apontamentos conclusivos extraídos dos resultados. 

4.2 Conceito de polarização e estratégia empírica 

Gregg e Wadsworth (1996) trouxeram para discussão acadêmica a questão da 

crescente polarização entre os domicílios “ricos em trabalho” e aqueles “pobres em 
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trabalho”10. No geral, as estatísticas oficiais de desemprego são baseadas no 

indivíduo. A questão que emerge com o estudo de Gregg e Wadsworth (1996) é: como 

o desemprego está distribuído entre os domicílios? 

Em relação aos estudos empíricos sobre desemprego domiciliar, Gregg e Wadsworth 

(2001, 2002) calculam a taxa de não trabalho predita do agregado familiar pela 

alocação aleatória do trabalho entre as famílias britânicas e, na sequência, eles 

compararam essa taxa com a taxa real, para examinar se houve polarização. Gregg 

e Wadsworth (2008) mostram que tem havido uma crescente polarização entre as 

medidas de desemprego individuais e domiciliares. Gregg et al. (2010) conciliam as 

medidas de não trabalho a nível individual e domiciliar, e obtêm evidências da 

polarização para Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha e Austrália. 

Nolen (2013) desenvolveu uma medida de desemprego que é sensível à distribuição 

do desemprego entre os domicílios e indivíduos. A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) também apresentou, em 1998, uma 

aprofundada análise exploratória da evolução e perspectivas do mercado de trabalho 

com enfoque especial nos padrões de emprego e desemprego do ponto de vista do 

domicílio (OCDE, 1998).  

A presente análise de polarização da oferta de trabalho baseia-se fundamentalmente 

na metodologia de Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) e Gregg et al. (2010). 

Como já mencionado, esses autores enfatizam a necessidade de compreender o 

desemprego medido em termos individuais e em termos domiciliares. A ideia 

fundamental desses estudos é estimar a proporção de domicílios sem trabalho que 

seria observada se o emprego fosse aleatoriamente distribuído na população, isto é, 

entre as famílias. Como o enfoque nesta tese, para o exame da polarização da oferta 

 

10 Na literatura internacional existe uma discussão paralela que trata das estruturas familiares “ricas em 
trabalho” e “pobres em trabalho” considerando a intensidade de trabalho nos domicílios. Tais medidas 
de intensidade de trabalho comumente incluem pessoas de 0 a 59 anos não estudantes e que vivem 
em domicílios com pelo menos uma pessoa em idade ativa. Os domicílios sem trabalho são 
equiparados à "baixa intensidade de trabalho" no domicílio, e nesse caso é uma proporção de 
domicílios-meses. Diz-se, portanto, que um domicílio é “pobre em trabalho” ou sem trabalho quando os 
moradores daquele domicílio têm gasto menos de 20% do seu tempo disponível total no trabalho 
assalariado (NESC, 2014). Tal perspectiva de análise não é abordada neste estudo. 
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de trabalho familiar, é exclusivo em domicílios com apenas uma família, unicamente 

no presente capítulo os termos família e domicílio são equivalentes.  

Conforme a definição de polarização de Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) e 

Gregg et al. (2010), todos os indivíduos residentes de uma determinada localidade 

apresentam a mesma probabilidade de não estarem trabalhando, representada pelo 

o que os autores denominam de taxa agregada de não trabalho da população, 𝑛, que 

engloba a proporção de inativos e desempregados, no tempo 𝑡. Assim, a taxa prevista 

de não trabalho em uma família com 𝑘 adultos residentes no domicílio no período 𝑡 é: 

𝑝𝑘𝑡 = 𝑛𝑡
𝑘 (4.1) 

Nesse caso, a probabilidade prevista de observar uma família de um adulto sem 

trabalho é igual a taxa de não trabalho individual, a probabilidade de uma família com 

dois adultos sem trabalho será o quadrado da taxa de não trabalho individual, e segue 

nesta sequência para famílias maiores. Gregg e Wadsworth (2001, 2002) ressaltam 

que a taxa prevista de não trabalho domiciliar é um contrafactual e que, quando 

ignorado o subscrito de tempo, a taxa prevista de não trabalho agregada é uma média 

ponderada destas taxas domiciliares em que os pesos são as parcelas de cada tipo 

de domicílio na população, definido empiricamente pela proporção de famílias de 

tamanho 𝑘 (𝑠𝑘). A taxa contrafactual de famílias sem trabalho, prevista por uma 

distribuição aleatória dos empregos entre os indivíduos, é dada por: 

�̂� = ∑ 𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑝𝑘 = ∑ 𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛𝑘 (4.2) 

Assim, o conceito de polarização da oferta de trabalho para os autores é a diferença 

entre a taxa domiciliar de não trabalho efetivamente observada (𝑤), isto é, a proporção 

de domicílios em que todos os membros adultos não possuem trabalho, e a taxa 

prevista (�̂�): 

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 𝑤 − �̂� = ∑ 𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑤𝑘 − ∑ 𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛𝑘 = ∑ 𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘) (4.3) 

A expressão acima trata-se de uma medida da diferença (em pontos porcentuais) 

entre as taxas de não trabalho calculadas com base na família e no indivíduo, tal que 
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𝑤𝑘 é a proporção de famílias com 𝑘 adultos em que todos eles estão inativos ou 

desempregados. Quanto maior a polarização, maior é a proporção de famílias sem 

trabalho em relação ao previsto por uma distribuição aleatória do trabalho na amostra. 

Evidentemente, caso a taxa de famílias sem trabalho observada seja igual a taxa 

prevista, diz-se que o emprego é aleatoriamente distribuído e a taxa de polarização 

será zero. Uma taxa de polarização negativa indica que o trabalho tal como é 

distribuído gera menos famílias sem trabalho do que seria observado caso as vagas 

fossem distribuídas aleatoriamente entre os indivíduos. 

Gregg e Wadsworth (2002) e Gregg et al. (2010) propõem uma medida de polarização 

relativa, tal que 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑤/�̂�, e uma medida de polarização 

normalizada, dada por 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = (𝑤 − �̂�)/𝑛. Para valores maiores 

do que 1 da polarização relativa tem-se a existência de polarização do não trabalho, 

e valores inferiores a 1 para tal polarização indicam que existem menos agregados 

domiciliares sem trabalho do que o previsto por uma distribuição aleatória do trabalho 

entre os indivíduos. Já na medida de polarização normalizada, 𝑛 é a taxa de não 

trabalho agregada, logo é possível afirmar que tal medida pondera a variação do 

trabalho ao longo do ciclo econômico. 

Gregg et al. (2010) decompõem a variação na taxa de domicílios sem trabalho 

prevista, �̂�, entre o período final e inicial de observação em dois efeitos: o impacto da 

mudança na taxa de não trabalho individual observada ao longo do tempo (segundo 

termo da Equação 4.4); e o efeito da mudança na composição domiciliar, em termos 

de número de adultos, ao longo do tempo (primeiro termo da Equação 4.4). Portanto, 

a variação na taxa de famílias sem trabalho prevista pode ser decomposta tal como: 

∆�̂� = ∑ ∆{𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛𝑘} = ∑ ∆𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑛𝑡
𝑘 + 0,5𝑛𝑡+1

𝑘 ] + ∑ ∆𝑛𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑠𝑘,𝑡 + 0,5𝑠𝑘,𝑡+1] (4.4) 

E, finalmente, eles propõem a decomposição ao longo do tempo da variação na 

polarização, tal como: 
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(𝑤𝑡+1 − �̂�𝑡+1) − (𝑤𝑡 − �̂�𝑡) = ∆(𝑤 − �̂�) = ∑ ∆{𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)}

= ∑ ∆𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)𝑡 + 0,5(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)𝑡+1]

+ ∑ ∆(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑠𝑘,𝑡 + 0,5𝑠𝑘,𝑡+1] 

(4.5) 

Na Equação 4.5, o primeiro termo na segunda linha refere-se ao efeito da alteração 

nos tipos de domicílios, essencialmente em termos de número de adultos, mantendo 

a polarização constante no valor médio dos dois períodos, o que pode ser entendido 

como um efeito entre grupos; e o segundo termo da equação na terceira linha está 

associado a mudança ocorrida dentro dos domicílios, mantendo a composição dos 

tipos de domicílios constante no valor médio dos dois períodos – esse último efeito, 

por sua vez, pode ser compreendido como um efeito dentro dos grupos. Em outras 

palavras, o efeito da alteração nos tipos de domicílios (primeiro termo da Equação 4.5) 

mostra, por exemplo, se um aumento da polarização ocorre em decorrência de um 

aumento na proporção de domicílios com menores chances de ter todos os membros 

ocupados. Já o efeito da alteração ocorrida dentro dos domicílios (segundo termo da 

Equação 4.5) fornece, por exemplo, a contribuição de uma piora das condições gerais 

de emprego para todos os tipos de domicílios (GREGG, WADSWORTH, 2001).  

Uma vez que a mudança na taxa de famílias sem trabalho é ∆𝑤 = ∆�̂� + ∆(𝑤 − �̂�), 

das Equações 4.4 e 4.5 nota-se que: 

∆𝑤 = ∆�̂� + ∆(𝑤 − �̂�) = ∑ ∆{𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛𝑘} + ∑ ∆{𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)}

= ∑ ∆𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑛𝑡
𝑘 + 0,5𝑛𝑡+1

𝑘 ] + ∑ ∆𝑛𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑠𝑘,𝑡 + 0,5𝑠𝑘,𝑡+1]

+ ∑ ∆𝑠𝑘

𝐾

𝑘=1

[0,5(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)𝑡 + 0,5(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)𝑡+1]

+ ∑ ∆(𝑤𝑘 − 𝑛𝑘)

𝐾

𝑘=1

[0,5𝑠𝑘,𝑡 + 0,5𝑠𝑘,𝑡+1] 

(4.6) 
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Como já destacado, o primeiro termo se refere a contribuição da mudança na taxa de 

famílias sem trabalho predita devido a mudanças nas proporções de domicílios por 

número de adultos e devido a alterações nas taxas de não trabalho, o terceiro e o 

quarto termos são as medidas de polarização entre e dentro das famílias, 

respectivamente. 

Algumas referências empíricas de destaque sobre a polarização da oferta de trabalho 

familiar são as pesquisas de Dawkins et al. (2002) para Austrália, Corluy e 

Vandenbroucke (2013) para os 11 mais antigos Estados Membros da União Europeia 

(excluindo os países escandinavos e Alemanha)11, e Horemans (2016). Todos 

baseados nas mediadas de polarização de Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) 

e Gregg et al. (2010). 

Distinguindo os agregados familiares “sem trabalho” daqueles “ricos em trabalho”, 

em que todos os membros adultos estão ocupados no mercado de trabalho, por 

meio de um modelo logit multinomial torna-se possível modelar a probabilidade de 

viver em uma família em que ninguém trabalha. Na medida em que se pondera em 

tais modelos aspectos do agregado familiar, de certa maneira estamos analisando 

a ocorrência dessas famílias sem trabalho à luz das mudanças demográficas que 

se refletem no aumento da diversidade dos tipos de família. Com isso, espera-se 

obter uma melhor compreensão de quem são os indivíduos que se defrontam com 

um alto risco de viver nesses tipos de domicílio ao longo dos anos. 

Nesse sentido, na regressão, a variável dependente assume um valor discreto: vive 

numa família em que nenhum adulto trabalha (1); vive numa família em que todos 

os adultos trabalham (2); e vive numa família em que pelo menos um adulto 

trabalha, mas não todos (3). Logo, tem-se 𝑗 = 1,2,3 situações e 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

indivíduos. O previsor linear para o indivíduo 𝑖 é dado por 𝑋𝑖𝛽𝑗, tal que, o logit 

multinomial modela a probabilidade do indivíduo 𝑖 escolher ou estar na situação 𝑗 

como: 

 

11 A citar, Áustria, Bélgica, Eslovénia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 
Portugal, e Reino Unido. 
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𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗) = 𝑃𝑖𝑗 =
exp (𝑋𝑖𝛽𝑗)

1 + ∑ exp (𝑋𝑖𝛽𝑗)2
𝑗=1

, 𝑗 = 1,2 (4.7) 

Tal que 𝑋𝑖 é o vetor de características individuais, familiares e regionais do 

indivíduo 𝑖, ou seja, as variáveis independentes. A soma no denominador assegura 

que a soma das probabilidades das opções de resposta é igual a 1. Tipicamente, 

uma opção de resposta é escolhida como um baseline e os parâmetros para esta 

opção de resposta são definidos como igual a 0. Pode haver um baseline natural 

ou uma opção de resposta arbitrária pode ser utilizada como baseline. Note que foi 

utilizado como categoria base os indivíduos adultos que estão em famílias que pelo 

menos um adulto trabalha (categoria 3). Assim, para garantir identificação, 𝛽3 foi 

normalizado para zero e os coeficientes são interpretados em relação a tal 

categoria. Para todos os indivíduos da amostra tem-se: 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗) = 𝑃𝑗 =
1

𝑁
∑

exp (𝑋𝑖𝛽𝑗)

1 + ∑ exp (𝑋𝑖𝛽𝑗)2
𝑗=1

𝑁

𝑖=1

, 𝑗 = 1,2 (4.8) 

É possível calcular a média das probabilidades estimadas para as variáveis 

independentes assumindo que, seja 𝑤 a característica de interesse, para os valores 

𝑤 = {𝑤1, … , 𝑤𝐿} as probabilidades previstas são calculadas como: 

{�̅̂�(𝑦 = 𝑗|𝑋, 𝑤 = 𝑤1), … , �̅̂�(𝑦 = 𝑗|𝑋, 𝑤 = 𝑤𝐿)} (4.9) 

Na expressão acima 𝑋 é a matriz das características observáveis e �̂�(∙) é calculada 

com os coeficientes estimados. Portanto, para modelar a polarização da oferta de 

trabalho familiar, onde observa-se qual a probabilidade média de estar em uma família 

em que ninguém trabalha ou que todos trabalham, utiliza-se a referida abordagem 

logit multinomial. Apesar de haver uma evidente lacuna na literatura nacional que 

investiga a probabilidade dos indivíduos residirem em um arranjo domiciliar sem 

trabalho, existe uma vasta literatura internacional que prediz esta probabilidade para 

países europeus (CORLUY, VANDENBROUCKE, 2013; KÖKSEL et al, 2016; 

KÖKSEL, 2017). 
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4.3 Dados e variáveis 

Para os objetivos de mensurar a polarização no Brasil urbano e identificar os fatores 

de risco associados a probabilidade de viver em uma família em que nenhum adulto 

trabalha, são exploradas as possibilidades das informações longitudinais dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A PNAD investiga anualmente características gerais da população, com uma ampla 

gama de questões sobre o mercado de trabalho. Trata-se de um sistema de pesquisa 

por amostra de domicílios que utiliza projeção da população do Brasil e das Unidades 

da Federação, por sexo e idade. Os dados da PNAD são atrativos por permitir 

observar diferenças entre localidades metropolitanas e não metropolitanas e entre 

grandes regiões; o que é importante de ser investigado no contexto de mudanças 

demográficas12. 

O plano amostral da PNAD envolve em algumas etapas de seleção a estratificação, a 

conglomeração e a amostragem com probabilidades proporcionais a uma medida de 

tamanho. Assim, a base de dados é uma pesquisa por amostragem complexa. De 

maneira resumida, o processo de construção do desenho amostral da PNAD é 

estratificado e conglomerado com um, dois ou três estágios de seleção, a depender 

do estrato. O Brasil é dividido em 36 estratos – sendo 27 referentes às unidades da 

federação e os 9 estratos restantes são os municípios das regiões metropolitanas com 

sede na capital das nove primeiras regiões metropolitanas instituídas no país (PA, CE, 

PE, BA, MG, RJ, SP, PR, RS). Dependendo do estrato, a técnica de amostragem 

muda. Dada essa complexidade do desenho amostral da PNAD, diversos estudos 

enfatizam que o tratamento correto dos dados da PNAD exige, tanto a consideração 

 

12 Os microdados da PNAD até 2015, ano de interrupção da pesquisa, disponibilizados pelo IBGE, são 
explorados exatamente por possibilitarem uma análise ao longo dos anos e das gerações mais 
abrangente, do que aquela que seria conduzida caso a opção escolhida fosse examinar as informações 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), uma vez que esta última é 
atualmente restrita ao intervalo de anos de 2012 a 2017. 
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do fator de expansão (peso amostral), quanto a declaração do plano amostral 

(PESSOA, SILVA, 1998; SILVA et al., 2002; VIEIRA, 2015). 

Apesar de pesquisas cross-section, como a PNAD, possuírem uma metodologia em 

que diferentes domicílios são selecionados a cada ano, impossibilitando que os 

mesmos indivíduos sejam acompanhados ao longo do tempo, é perfeitamente 

possível acompanhar grupos homogêneos de indivíduos de uma pesquisa para outra 

(DEATON, 1997). 

Em relação a amostra, serão considerados os indivíduos com idade entre 18 e 65 

anos de idade, residentes da área urbana13, e são excluídos os domicílios em que 

todos os adultos eram inativos e que a única fonte de rendimento era aposentadoria 

ou pensão14. 

Como tem-se um interesse especial nas mudanças demográficas que se refletem em 

modificações nos perfis das famílias urbanas brasileiras, a análise é familiar. Toda 

discussão é conduzida para as famílias, logo faz-se necessário no exame da 

polarização filtrar os domicílios que possuem apenas uma família.  

Caso dentro de um domicilio haja uma família totalmente desempregada ou inativa, 

mas haja outra pessoa/família residente trabalhando, gerando renda, é possível que 

ocorra um fluxo intra domiciliar de rendimento entre as duas famílias. A unidade 

orçamentaria é fortemente relevante no exame da polarização, porque é possível que 

haja dentro de um domicilio uma família onde ninguém tem rendimento, mas na outra 

família residente do domicílio todos possuem renda. Nesse caso, a segunda família 

pode estar sustentando ou não os gastos do domicilio. As discussões acerca de 

arranjos domiciliares no Brasil urbano, apesar de relevantes, são carregadas por uma 

forte complexidade composicional dos domicílios e da própria estruturação física 

 

13 Considera-se apenas domicílios em áreas urbanas porque, como argumenta Scorzafave e Menezes-
Filho (2007), a possibilidade de produção para consumo próprio é bem maior nas áreas rurais. 

14 Essa seleção visa filtrar aquelas famílias que efetivamente podem participar da força de trabalho. 
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deles15, o que tornaria a análise da polarização mais limitada dada as 

heterogeneidades desses domicílios com famílias conviventes. 

Assim, optou-se por excluir os domicílios com famílias conviventes, isto é, a amostra 

de análise é composta apenas de domicílios que possuem apenas uma família. Nesse 

caso, a família é o domicilio. No geral, os dados da PNAD revelam que a proporção 

de domicílios com mais de uma família é relativamente pequena e reduz-se ao longo 

dos anos. Em 1993, tinha-se 13,51% dos domicílios com famílias conviventes, em 

2005 tal proporção é de 14,49%, e em 2015 observa-se apenas 8,74% dos domicílios 

com mais de uma família. Possivelmente isso ocorre devido o declínio da 

corresidência multigeracional, o que afeta o número de famílias multigeracional em 

um domicílio. No total de 1993 a 2015 a proporção média de domicílio com apenas 

uma família foi de 88,39%. Embora tenha havido uma mudança significativa na 

proporção de famílias conviventes, há um interesse particular nas mudanças 

demográficas das famílias e não diretamente dos arranjos domiciliares. Ademais, as 

unidades individuais são aquelas que se declaram pessoa responsável pela família, 

cônjuge ou companheiro(a) ou filho(a), equivalente a, em média, 94,74% do total de 

indivíduos. 

O cálculo das medidas de não trabalho e polarização envolve, portanto, 

exclusivamente indivíduos adultos (entre 18 e 65 anos) e agregados familiares de 𝑘 

adultos com ou sem crianças residentes. Para a análise da polarização da oferta de 

trabalho familiar, constrói-se os indicadores de polarização de Gregg e Wadsworth 

(2001, 2002, 2008) e Gregg, Scutella e Wadsworth (2010). Scorzafave e Menezes-

Filho (2007) mensura tais indicadores com enfoque nos domicílios, e não nos 

domicílios com apenas uma família, tal como nesta pesquisa, para os anos de 1981, 

1985, 1989, 1993, 1997, 2001 e 2003. Como o intuito é verificar a polarização da oferta 

de trabalho familiar no contexto das recentes mudanças demográficas e econômicas 

 

15 Sobre a complexidade de analisar a estrutura física dos agregados domiciliares no Brasil pode-se 
citar, por exemplo, o popularmente conhecido “puxadinho” construído como anexo do terreno 
residencial que abriga famílias conviventes, porém o fluxo de rendimento de uma família para outra não 
é algo com certeza de ocorrência. 
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que a sociedade brasileira enfrenta, expande-se o período de exame, focando-se nos 

anos de 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2015 (1993-2015).  

A fim de observar os fatores de risco que elevam as probabilidades individuais de 

residir em um domicílio que todos adultos trabalham e em um domicílio em que 

nenhum adulto trabalha, algo que até o presente momento não foi conduzido para o 

Brasil, são utilizados os dados da PNAD de 1993, 2005, 2015 e ao longo dos anos de 

1993-2015. Assim, torna-se possível captar a evolução dos fatores de risco de estar 

em um dos tipos de família (sem trabalho ou rica em trabalho), bem como os seus 

efeitos líquidos determinantes de uma maior ou menor chance de estar em uma 

dessas famílias. 

As variáveis que são utilizadas para compor a matriz 𝑋 de características observáveis 

possivelmente relacionadas as chances de um indivíduo estar numa família sem 

trabalho ou numa família com trabalho, no modelo logit multinomial, são expostas no 

Quadro 3. É possível perceber que algumas dessas variáveis já são usuais na análise 

de domicílios sem trabalho. Um diferencial desta aplicação é a inclusão da análise de 

outros aspectos dentro desta matriz 𝑋 de características observáveis, associados às 

características familiares. Todas as variáveis precisam ser observadas para indivíduos 

em famílias em que todos trabalham, nem todos trabalham e que ninguém trabalham 

(categorias da variável dependente). 

Assim, examina-se a probabilidade de o indivíduo estar em determinado status 

ocupacional familiar (todos adultos trabalham, nem todos trabalham e ninguém 

trabalha). A variável sexo não é incluída pois, seguindo a literatura, as estimativas são 

conduzidas separadamente para homens e mulheres (KÖKSEL et al, 2016; KÖKSEL, 

2017). 

Além das variáveis do Quadro 3, outros aspectos extraídos da PNAD são essenciais 

para a caracterização exploratória dos indivíduos, das famílias e da distribuição de 

trabalho nas famílias ao logo do período de 1993 a 2015, no Brasil urbano. Dentre 

eles, cita-se aspectos gerais de ocupação da população e aspectos sobre a evolução 

ao longo dos períodos da organização econômica e as particularidades de assortative 

mating (para educação, raça, idade e migração) nos lares de casais. Como pode ser 

observado, tais aspectos não são englobados diretamente nos modelos por serem 
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restritos às famílias de casais ou às características de mercado de trabalho não 

observadas nas famílias onde nenhum adulto trabalha. 

QUADRO 3 – Variáveis possivelmente relacionadas com a variável dependente: 
status ocupacional familiar – PNAD (1993-2015)  

VARIÁVEIS INDEPENDENTES REFERÊNCIAS 

Individuais  

Idade (grupos trianuais de idade) 
Corluy e Vandenbroucke (2013); Köksel, 

Ugartemendia e Esteve (2016); Köksel (2017); Gregg 
e Wadsworth (2001, 2002, 2008); Gregg et al. (2010); 

Scorzafave e Menezes-Filho (2007) 

Escolaridade (1 = sem escolaridade ou menos de 3 anos de estudo, 
2 = de 4 a 7 anos de estudo, 3 = de 8 a 10 anos de estudo, 4 = de 11 
a 14 anos de estudo, 5 = de 15 ou mais anos de estudo) 

Migrante intermunicipal nos últimos 10 anos (1 = sim, 0 = não) 
Corluy e Vandenbroucke (2013) Posição na família (1 = chefe/principal responsável, 2 = cônjuge, 3 = 

filho) 

Domiciliares/Familiares  

Tipo de família (1 = casal com filhos, 2 = casal sem filhos, 3 = 
monoparental) (a) 

 

Tamanho da família (b) Gregg e Wadsworth (2001, 2002); Gregg et al. 
(2010); Scorzafave e Menezes-Filho (2007); Corluy e 

Vandenbroucke (2013); Köksel, Ugartemendia e 

Esteve (2016); Köksel (2017) 
Razão de dependência familiar para crianças(c) 

Razão de dependência familiar para idosos(c)  

Família chefiada por mulher (1 = sim, 0 = não)  

Espaciais  

Residente de região metropolitana (1 = sim, 0 = não) 
Gregg e Wadsworth (2001, 2002); Gregg et al. 

(2010); Scorzafave e Menezes-Filho (2007); Köksel, 

Ugartemendia e Esteve (2016); Köksel (2017) 
Região de residência (1 = Sudeste, 2 = Norte, 3 = Nordeste, 4 = Sul, 

5 = Centro-Oeste) 

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: 

(a) As famílias unipessoais não aparecem nessa categorização (recebem valor 0 nas dummies), mas estão 
presentes na amostra. A sua retirada da apresentação se deu exclusivamente porque as famílias unipessoais 
sempre estarão completamente empregadas ou sem trabalho. Nas categorias de famílias monoparentais e 
de casais com filhos pondera-se a presença de filhos com menos de 15 anos de idade. 

(b) Engloba o total de residentes no domicílio da família de análise, considerando crianças, adultos e idosos. 

(c) Considera-se a definição do IBGE para razão de dependência, isto é, o peso da população inativa (0 a 14 
anos e 65 anos e mais de idade, separadamente) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de 
idade) para cada uma das famílias. 

 

Para os exames da polarização e do risco de estar em famílias sem trabalho, tem-se 

um interesse especial nas mudanças dos agregados familiares ao longo do tempo, e 

não na mudança de comportamento de cada indivíduo separadamente ao longo do 

tempo. Por isso, a análise exploratória seguinte, na próxima seção, guarda este 

enfoque de investigação da evolução dos agregados famílias ao longo dos anos. 
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4.4 Resultados e análises 

4.4.1 Caracterização dos indivíduos, das famílias e da distribuição de 

trabalho nas famílias 

A princípio, faz-se uma análise da composição e organização econômica dos lares 

exclusivamente compostos por casais no Brasil urbano − o que configura uma amostra 

mais restrita do que aquela usada mais à frente para mensurar a polarização e estimar 

os modelos econométricos −, ao longo dos anos de 1993 a 2015. A importância de 

observar as famílias de casais está nos padrões de assortative mating (para 

educação, raça, idade e migração) que elas carregam e no fato de que configuram a 

maior parte das famílias brasileiras. 

Na Tabela 1 são retratados os padrões de associações entre os casais ao longo dos 

anos de análise. A literatura já mostrou que a endogamia é a forma mais comum de 

associação (BECKER, 1981). Ademais, os resultados para o Brasil sugerem que a 

proporção de casais em que a mulher é mais escolarizada do que o marido ou possui 

o mesmo nível educacional dele aumenta fortemente de 1993 para 2015. A partir de 

1996 o contingente de famílias com mulheres mais escolarizadas ultrapassa o número 

de famílias com homens mais escolarizados. Não obstante, a homogamia educacional 

cresceu entre as famílias de casais, entre 1993 e 2015. Sobre a homogamia racial 

destaca-se a tendência de aumento das uniões exogâmicas, segundo as categorias 

de cor/raça, ao longo dos anos. 

Entre os resultados obtidos, uma taxa de exogamia que ultrapassa a de endogamia 

está relacionada a idade do indivíduo. Nesse caso a proporção de famílias de casais 

da mesma idade é visivelmente pequena e constante ao longo dos anos. A condição 

de migrante parece ser uma característica que contribui para a seletividade marital no 

país, uma vez que a proporção de casais de pares migrantes é elevada ao longo dos 

anos no país. 

Conclusivamente, sobre as tendências da seletividade marital no Brasil urbano, pode-

se dizer que as principais mudanças ocorrem em termos de escolaridade. Ou seja, no 

mercado matrimonial, mulheres mais escolarizadas se encontram relativamente mais 

com homens menos escolarizados do que elas, nos últimos anos. 
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TABELA 1 – Taxas de endogamia e exogamia dos casais segundo 

escolaridade, cor/raça, grupo etário e migração, Brasil urbano, 1993-2015 (em 
percentual) 

 Homogamia educacional 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Mesmo nível educacional 29,75 30,25 30,87 30,66 31,23 30,95 34,35 32,84 34,59 

Ele mais educado 35,13 34,34 32,39 31,60 30,70 30,19 27,82 26,69 25,82 

Ela mais educada 35,12 35,41 36,74 37,74 38,07 38,86 37,82 40,47 39,60 

 Homogamia racial 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Ambos brancos 53,08 53,97 51,98 47,63 43,44 38,73 37,95 33,99 34,16 

Ambos pretos 2,81 2,99 2,72 2,69 3,00 2,78 3,38 3,39 3,59 

Ambos pardos 22,21 20,99 23,20 23,62 24,46 23,93 24,22 25,84 25,83 

Cor/raça diferentes 21,89 22,05 22,10 26,06 29,09 34,56 34,45 36,78 36,42 

 Homogamia etária 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Mesma idade 7,25 7,57 7,29 6,99 7,20 7,25 7,30 7,51 7,22 

Ele mais velho 73,51 72,18 71,87 71,36 70,92 70,07 69,55 68,80 68,31 

Ela mais velha 19,24 20,25 20,84 21,64 21,88 22,69 23,15 23,69 24,47 

 Homogamia de migração intermunicipal 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Ambos migrantes 71,48 70,88 70,89 69,84 69,50 67,11 67,85 67,18 67,47 

Apenas ele migrante 15,29 15,48 15,29 16,24 15,93 17,05 17,07 17,26 17,14 

Apenas ela migrante 13,23 13,64 13,81 13,93 14,57 15,84 15,08 15,56 15,4 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

A Tabela 2 mostra a proporção de famílias para cada tipo de organização econômica 

dos lares de casais. Assume-se a definição de organização econômica dos pares de 

acordo com Ruggles (2015), segundo a qual uma família é de duplo provedor se 

ambos os pares trabalham; se apenas o homem está inserido no mercado de trabalho 

diz-se que a família é de male breadwinner; caso apenas o mulher esteja inserida no 

mercado de trabalho a família é dita female breadwinner. Como o enfoque no presente 

capítulo é nos agregados familiares sem trabalho, acrescenta-se as categorias 

unemployed couple, que são as famílias com ambos parceiros desempregados, e inert 

couple para se referir as famílias com ambos parceiros inativos. 

A proporção dos domicílios tradicionais chefiados por homens caiu de 48,10% dentre 

os casais em 1993 para 35,24% em 2015. Ao mesmo tempo, ao longo do período a 

porcentagem de famílias de duplo provedor cresce quase 10 pontos percentuais, 

passando de 42,99% para 51,52%. A porcentagem de famílias em que nenhum dos 

parceiros trabalhava também aumentou no mesmo intervalo, tanto para os agregados 

compostos de desempregados, como para aqueles de inativos. Juntamente com o 
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aumento das famílias sem emprego, percebe-se que a proporção de famílias de único 

provedor feminino quase dobra de 1993 para 2015. 

TABELA 2 – Proporção de famílias de casais por organização econômica dos 
parceiros, Brasil urbano, 1993-2015 (em percentual) 

 Organização econômica dos lares 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Dual earner 42,99 43,2 45,15 48,28 51,3 53,45 52,63 54,58 51,52 

Male breadwinner 48,10 46,59 44,39 41,15 37,97 36,13 36,88 34,3 35,24 

Female breadwinner 3,67 4,74 4,80 5,15 5,39 5,35 5,22 5,95 7,27 

Unemployed couple 0,26 0,42 0,67 0,45 0,49 0,28 0,30 0,29 0,56 

Inert couple 4,98 5,05 4,99 4,97 4,85 4,79 4,97 4,87 5,40 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

A elevação nos níveis de escolaridade entre as mulheres e o aumento da participação 

feminina na força de trabalho são fenômenos interligados. Por isso, na Tabela 3 

examina-se a organização econômica dos lares de casais considerando os padrões 

de associações de escolaridade entre os casais, nos anos de 1993, 2005 e 2015. É 

notável a forte prevalência de casais de dupla renda, especialmente entre pares de 

mesmo nível de escolaridade e em que a mulher é mais escolarizada. Além disso, 

conforme esperado, as proporções de famílias de único provedor mulher são maiores 

em todos os anos nos lares em que a mulher é mais escolarizada. 

TABELA 3 – Proporção de famílias de casais por organização econômica dos 
parceiros e homogamia educacional, Brasil urbano, 1993, 2005 e 2015 (em 

percentual) 

 Homogamia educacional 
Dual 

earner 
Male 

breadwinner 
Female 

breadwinner 
Unemployed 

couple 
Inert 

couple 
Total 

1993 

Mesmo nível  44,67 44,82 3,7 0,2 6,6 100 

Ele mais educado 35,58 55,96 3,23 0,2 5,03 100 

Ela mais educada 49,01 42,98 4,08 0,36 3,58 100 

2005 

Mesmo nível 53,88 35,85 4,73 0,35 5,18 100 

Ele mais educado 43,31 45,16 5,11 0,51 5,91 100 

Ela mais educada 55,53 33,96 6,1 0,6 3,8 100 

2015 

Mesmo nível  54,87 33,02 6,14 0,51 5,45 100 

Ele mais educado 44,08 42,14 6,67 0,59 6,52 100 

Ela mais educada 53,96 32,59 8,15 0,6 4,71 100 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

Considerando agora na Tabela 4 a amostra de famílias mais abrangente, que engloba 

aquelas unipessoais e monoparentais, além das estruturas de casais com e sem 
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filhos, examina-se o tamanho médio das famílias e as proporções de lares de chefia 

masculina e feminina. Não é surpresa alguma o elevado montante de domicílios de 

principal responsável homem, porém é intrigante o crescimento acentuado do número 

de lares chefiados por mulheres de 1993 a 2015. Numa análise mais minuciosa, com 

o auxílio da Tabela 5, verifica-se a elevada proporção de famílias monoparentais 

chefiadas por mulheres, e, sobretudo, o forte crescimento entre 1993 e 2015 da 

proporção de famílias de casais (com e sem filhos) entre os agregados de chefia 

feminina. 

TABELA 4 – Proporção de famílias e tamanho médio das famílias por sexo do 

principal responsável, Brasil urbano, 1993-2015 (em percentual) 

 Proporção de famílias 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Principal responsável mulher 18,22 20,21 21,77 23,75 26,68 33,49 36,08 38,88 39,75 

Principal responsável homem 81,78 79,79 78,23 76,25 73,32 66,51 63,92 61,12 60,25 

 Tamanho médio das famílias(a) 

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 

Principal responsável mulher 3,04 3,04 2,94 2,92 2,88 2,98 2,97 2,88 2,88 

Principal responsável homem 4,03 3,94 3,79 3,65 3,51 3,37 3,25 3,11 3,08 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 
Nota: 

(a) Essa variável de tamanho da família não é equivalente ao número de adultos, uma vez que engloba o total 
de membros da família residentes no domicílio de análise, considerando crianças, adultos e idosos. 

 

Sobre o tamanho médio das famílias, a queda do número de familiares em cada 

agregado ao longo dos anos é notável, tanto para famílias de chefia masculina, como 

feminina (Tabela 4). Essa é uma variável que reflete relativamente bem o processo de 

transição demográfica e mudança das famílias que o Brasil apresenta nos últimos 

anos. A redução no tamanho médio das famílias brasileiras carrega os efeitos do 

expressivo aumento do número de homens morando sozinhos e do aumento do 

número de famílias de casais sem filhos (Tabela 5), este último decorrente da 

postergação da primeira gravidez e da própria redução da taxa de fecundidade no 

país. 

Ademais, destaca-se da Tabela 5 as fortes diferenças em termos de tipologia de 

família dos agregados chefiados por homens e mulheres, e principalmente as 

constâncias dessas dissemelhanças por chefia ao longo dos anos. Uma exceção, é 

apenas o ocorrido entre as famílias de principal responsável mulher que, em 1993, 
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apresentava uma pequena proporção de lares de casais com filhos e observava-se 

uma relativamente alta proporção de mulheres solteiras e sem filhos (morando 

sozinhas). Ao longo dos anos a proporção de mulheres solteiras e sem filhos se altera 

(diminui) muito pouco, no entanto a proporção das famílias de casais com filhos entre 

aquelas de chefia feminina cresce de tal modo que, em 2015, passa a representar 

30,51% de todos os lares de principal responsável mulher.  

TABELA 5 – Proporção de famílias por sexo do principal responsável, Brasil 
urbano, 1993-2015 (em percentual) 

Ano 
Principal responsável mulher Principal responsável homem 

Unipessoal 
Casal sem 

filhos 
Casal com 

filhos 
Mono-

parental 
Unipessoal 

Casal sem 
filhos 

Casal com 
filhos 

Mono-
parental 

1993 24,33 1,86 5,24 68,57 6,38 15,78 76,36 1,48 

1996 24,38 3,06 8,29 64,27 6,64 16,3 75,49 1,57 

1999 24,18 3,59 10,72 61,52 7,68 16,89 73,77 1,66 

2002 22,88 4,36 12,95 59,82 8,94 18,06 71,19 1,81 

2005 22,12 5,73 16,18 55,97 10,15 19,56 68,22 2,07 

2008 19,82 8,6 25,98 45,6 11,24 20,88 65,45 2,43 

2011 19,04 10,92 29,37 40,67 12,08 22,71 62,85 2,36 

2014 19,74 12,37 29,66 38,24 14,71 23,65 58,92 2,71 

2015 19,62 12,46 30,51 37,41 15,05 23,72 58,35 2,87 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

A Tabela 5 consolida a perspectiva de prevalência dos lares monoparentais entre 

aqueles agregados de chefia feminina e predominância dos lares de casal com filhos 

entre os agregados de chefia masculina no Brasil urbano, e ao longo dos anos de 

1993 a 2015. 

Antes de dar continuidade à análise familiar dos agregados sem trabalho e da 

polarização do trabalho, faz-se necessário uma breve apresentação exploratória da 

composição em termos de mercado de trabalho dos indivíduos que a amostra de 

análise engloba. Nesse contexto, uma das consequências mais graves da crise 

econômica que o Brasil enfrentou a partir do segundo trimestre de 2014 é o aumento 

do desemprego individual. O Gráfico 2 evidencia esse aumento da taxa de 

desemprego a partir de 2014, bem como da taxa de inatividade. Perceba que, como 

ambas as taxas são calculadas para os indivíduos entre 18 e 65 anos, é provável que 

haja dentro dessa taxa de inatividade uma parcela de indivíduos desencorajados. 

Essa fração da população é relevante para análises sobre a polarização do trabalho 

entre as famílias, uma vez que as taxas de não trabalho individuais e domiciliares, 
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essenciais para o cômputo da polarização, englobam a população de adultos em 

idade ativa desempregados e inativos. 

GRÁFICO 2 – Taxas de desemprego e inatividade individuais, Brasil urbano, 
1993-2015 (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

As taxas de não trabalho são fundamentais por revelarem mais faces do mercado de 

trabalho, na medida em que englobam também as pessoas que não estão entre os 

desempregados simplesmente porque desistiram de buscar trabalho. É fato que uma 

série de fatores são negligenciados no seu cômputo − por exemplo, ela não pondera 

se os indivíduos ocupados estão conseguindo trabalhar a quantidade de horas 

desejadas ou se estão recebendo mais ou menos do compatível com suas habilidades 

−, mas ainda assim trata-se de uma medida amplamente utilizada no exame da 

polarização do trabalho entre as famílias. Os Gráficos 3 e 4 exibem as taxas 

específicas de não trabalho por grupo etário para homens e mulheres, 

respectivamente. 
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GRÁFICO 3 – Taxa específica de não trabalho por idade para homens, Brasil 

Urbano, 1993-2014 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2014. 

As taxas específicas de não trabalho são mais elevadas para as mulheres do que para 

os homens em todas as faixas etárias observadas. Outra diferença marcante entre 

homens e mulheres é que, para eles as taxas específicas de não trabalho não mudam 

muito ao longo dos anos nas faixas etárias de 30 a 47 anos, distinto do constatado 

para as mulheres. Para elas, as variações nas taxas específicas de não trabalho ao 

longo dos anos são notáveis nas faixas etárias de 21 a 59 anos de idade, com uma 

redução gradual da taxa de não trabalho feminina de 1993 até 2014. Cada coorte 

apresenta composição e características distintas, que são reflexos das circunstâncias 

em que estão inseridas, logo não é inexplicável o fato da taxa específica de não 

trabalho, para as mulheres que tinham entre 27 e 29 anos de idade em 1993, ser de 

47%, e a mesma taxa, para as mulheres exatamente na mesma faixa etária, passar a 

ser 34% em 2014. A participação feminina na força de trabalho tem um componente 

geracional nítido. 
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GRÁFICO 4 – Taxa específica de não trabalho por idade para mulheres, Brasil 

Urbano, 1993-2014 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2014. 
 

Por fim, conforme esperado, observa-se maiores taxas de não trabalho nos extremos 

etários, tanto para os homens, como para as mulheres. A despeito dos aspectos 

individuais, na análise de polarização do trabalho tem-se um interesse especial nas 

mudanças dos agregados familiares ao longo do tempo.  

 

4.4.2 Tendências na distribuição do emprego individual entre as famílias 

ao longo do tempo 

O ponto fundamental nesta seção é compreender se a distribuição de postos de 

trabalho se torna mais igualitária entre as famílias ao longo dos anos e quais os fatores 

associados a polarização do trabalho familiar. No Gráfico 5 constata-se a evolução da 

taxa de domicílios sem trabalho observada e da taxa de domicílios rica em trabalho 

(famílias com todos os adultos efetivamente assalariados), ao longo dos anos. 

Comparando os Gráficos 5 e 2, percebe-se que a taxa de não trabalho familiar é maior 

do que os índices de desemprego individual ao longo de todo período observado, o 

que é possivelmente um primeiro indicativo de que a composição dos arranjos 
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familiares é um fator determinante para a relativamente alta taxa de domicílios sem 

trabalho no Brasil. 

GRÁFICO 5– Proporção de famílias por status ocupacional, Brasil urbano, 
1993-2015 (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

Apesar do aumento acentuado da taxa de desemprego individual após a crise 

econômica em 2014, não houve uma forte elevação na taxa de domicílios sem 

trabalho de um ano para o outro. No período todo, a taxa de famílias sem trabalho 

aumentou de 7,54% em 1993 para 10,97% em 2015. Essa taxa de não trabalho 

familiar aparentemente é baixa comparativamente ao padrão de outros países 

ocidentais16, mas seus aumentos sucessivos a partir de 2008 configuram mais um 

sério problema para o já vasto leque de problemas sociais do país. 

Observando a taxa de não trabalho familiar por sexo do principal responsável pela 

família, e abrindo as possíveis categorias ocupacionais das famílias - em famílias em 

que pelo menos uma pessoa adulta trabalha, famílias em que todos os adultos 

 

16 Gregg, Scutella e Wadsworth (2010) observam taxa de domicílios sem trabalho em 2005 de 16,3% 
para a Grã-Bretanha, 10,8% para Espanha, 12,2% para os EUA, 16,5% para Alemanha, e 14,9% para 
Austrália. No entanto, há uma sólida literatura que destaca a existência de elevadas taxas de domicílios 
sem trabalho em países com menores taxas de desemprego individual e, por outro lado, taxas de 
domicílios sem trabalho comparativamente menores em países com maiores taxas de desemprego. A 
alta prevalência de famílias sem emprego não é uma consequência direta das altas taxas de não 
trabalho individual (OECD, 1998). 
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trabalham, e famílias em que nenhum adulto trabalha (sendo esta a taxa de não 

trabalho familiar propriamente dita) - nota-se que a taxa de domicílios sem trabalho é 

significativamente maior entre as famílias chefiadas por mulheres (Tabela 6). Em 

outras palavras, apesar de, em números absolutos, os totais de famílias sem trabalho 

chefiadas por homens e chefiadas por mulheres serem similares, dentre as famílias 

de chefia feminina a proporção de lares em que nenhum adulto trabalha é muito maior. 

É notável que essa desigualdade se reduz ao longo dos anos, com uma redução da 

proporção dos agregados onde ninguém trabalha entre 1999-2014 nas famílias de 

chefia feminina e um concomitante aumento da proporção dos agregados onde 

ninguém trabalha entre as famílias de chefia masculina. 

TABELA 6  – Proporção de famílias por status ocupacional e sexo do principal 
responsável, Brasil urbano, 1993-2015 (em percentual) 

Ano 

Principal responsável mulher Principal responsável homem 

Pelo menos 
uma pessoa 

trabalha 

Todos 
trabalham 

Ninguém 
trabalha 

Pelo menos 
uma pessoa 

trabalha 

Todos 
trabalham 

Ninguém 
trabalha 

1993 28,50 52,14 19,36 54,20 40,89 4,91 

1996 29,63 50,35 20,02 54,33 40,28 5,40 

1999 31,00 48,88 20,13 52,42 41,52 6,06 

2002 30,47 50,68 18,84 49,68 44,45 5,86 

2005 31,45 51,25 17,3 46,58 47,76 5,66 

2008 32,87 51,81 15,31 43,72 50,97 5,31 

2011 34,95 49,85 15,19 43,35 50,6 6,05 

2014 34,14 51,07 14,79 40,66 53,08 6,26 

2015 36,25 47,63 16,12 42,84 49,59 7,58 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

Entre 1993 e 2015 a proporção de famílias em que pelo menos uma pessoa adulta 

trabalha aumenta nos agregados chefiados por mulheres e reduz-se nos agregados 

chefiados por homens. Possivelmente o aumento das famílias com pelo menos um 

adulto trabalhando nos agregados chefiados por mulheres está interligado a forte e 

crescente presença das estruturas familiares monoparentais de chefia feminina. Já a 

redução nos agregados chefiados por homens com pelo menos um adulto trabalhando 

está associada a diminuição no número de lares de casais de único provedor de renda, 

male breadwinner, concomitantemente ao aumento de lares de duplo provedor. 

Corroborando à esta possível explicação, também no intervalo de 1993 a 2015 a 

proporção de famílias em que todos os adultos trabalham aumenta nos agregados 

chefiados por homens e reduz-se nos agregados chefiados por mulheres.  
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A mudança na taxa de não trabalho familiar de 1993 para 2015 pode ser atribuída, em 

grande parte, a mudanças nos padrões de trabalho em domicílios de casais (com e 

sem filhos), que representam em média cerca de 70% de todos os tipos de agregados 

familiares do Brasil urbano. Também o processo de polarização do trabalho em 

determinados domicílios certamente se altera, em decorrência dessas mudanças na 

organização econômica dos lares de casais. Observando melhor as famílias sem 

trabalho e as famílias com todos os adultos exercendo alguma atividade remunerada, 

por tipologia de família, nota-se a forte presença dos domicílios unipessoais 

(crescente ao longo dos anos) e monoparentais (decrescente ao longo dos anos) entre 

os agregados familiares sem trabalho (Tabela 7). Nos lares em que todos os adultos 

trabalham houve, ao longo de todo período, uma forte presença das estruturas de 

casais com filhos (decrescente ao longo dos anos) e unipessoais (crescente ao longo 

dos anos). 

Uma combinação de fatores pode ser atribuída ao aumento do número de famílias 

sem emprego no Brasil entre 1993 e 2015, como por exemplo, o aumento do 

desemprego individual, as mudanças na estrutura familiar, e outras características 

como a responsabilidade de cuidado. Os resultados da seção anterior indicam que os 

padrões de trabalho nas famílias de casais mudaram, com o declínio nos lares 

tradicionais de únicos provedores homens, concomitante ao aumento no número de 

agregados familiares de casais com rendimentos duplos e ao crescimento nos 

agregados onde nenhum dos parceiros está ocupado no mercado de trabalho. 

TABELA 7 – Composição das famílias totalmente empregadas e sem trabalho 

por tipo de família, Brasil urbano, 1993-2015 (em percentual) 

Ano 
Todos trabalham Ninguém trabalha 

Unipessoal 
Casal sem 

filhos 
Casal com 

filhos 
Mono-

parental 
Unipessoal 

Casal sem 
filhos 

Casal com 
filhos 

Mono-
parental 

1993 16,05 14,08 54,02 15,85 27,11 17,92 25,78 29,18 

1996 16,25 15,05 52,57 16,13 30,12 17,25 24,79 27,84 

1999 17,42 14,99 51,64 15,96 30,71 16,65 25,69 26,96 

2002 18,26 15,77 49,49 16,47 31,77 16,26 23,11 28,87 

2005 19,24 16,66 47,72 16,38 33,29 17,85 20,03 28,83 

2008 19,64 17,32 46,31 16,72 35,73 17,35 17,58 29,34 

2011 20,29 19,26 44,68 15,77 36,88 19,59 16,55 26,98 

2014 22,73 19,78 41,69 15,80 39,43 20,6 14,56 25,41 

2015 24,00 19,33 40,95 15,71 37,74 20,96 16,52 24,78 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 



60 

Examinando melhor se o aumento da taxa de não trabalho domiciliar no Brasil tem 

mesmo origem em mudanças nas estruturas familiares, a Tabela 8 mostra as 

mudanças na composição dos agregados familiares ao longo do período. Na referida 

tabela são apresentadas as participações relativas de cada tipo de família (por número 

de adultos, com idade entre 18 e 65 anos) entre todas as famílias com adultos em 

idade ativa ao longo do período de interesse. Observando a mudança na composição 

entre o período inicial e final, nota-se que houve mudanças evidentes no padrão de 

composição dos agregados familiares, com um aumento de cerca de 8 pontos 

percentuais na proporção de agregados familiares contendo apenas um adulto, e 

declínio correspondente na proporção dos agregados familiares com dois adultos. 

Desagregando mais os tipos de família para diferenciar a presença de crianças nos 

agregados familiares de um adulto, verifica-se que as famílias de adultos solteiros sem 

filhos são responsáveis por em média 68,23% dos lares de um adulto, estes adultos 

solteiros sem filhos também são responsáveis por maior parte do aumento no número 

de lares de um adulto, em vez dos pais solteiros. A proporção de famílias com mais 

de três adultos praticamente não se altera de 1993 para 2015 (aumenta em 0,43 p.p.). 

TABELA 8 – Proporção de domicílios por número de adultos, Brasil urbano, 

1993-2015 (em percentual) 

Ano 
Número de adultos no domicílio 

1 2 Mais de 3 Total 

1993 17,63 62,73 19,64 100 

1996 18,18 60,81 21,01 100 

1999 19,37 59,02 21,61 100 

2002 20,42 57,95 21,63 100 

2005 21,67 56,94 21,39 100 

2008 22,84 55,54 21,62 100 

2011 23,54 55,67 20,79 100 

2014 25,40 54,62 19,98 100 

2015 25,61 54,32 20,07 100 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

As mudanças no tamanho dos domicílios, em termos de adultos residentes, se 

refletem sobre a composição das famílias sem trabalho, como pode ser visto na 

Tabela 9. Como resultado da mudança para a prevalência de estruturas familiares 

menores, os domicílios de um adulto constituem 57,64% de todos os domicílios sem 

emprego, em 2015. Ademais, naturalmente, espera-se que quanto maior o número de 
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adultos na família, menor é a chance de nenhum deles estar trabalhando. Resultados 

com tendências similares são constatados para Austrália no intervalo 1982-1998 por 

Dawkins, Gregg e Scutella (2002) e para o Brasil no intervalo 1981-2003 por 

Scorzafave e Menezes-Filho (2007). 

TABELA 9 – Proporção de famílias sem trabalho por tipo de domicílios 

(número de adultos), Brasil urbano, 1993-2015 (em percentual) 

Ano 
Número de adultos no domicílio 

1 2 Mais de 3 Total 

1993 49,21 42,11 8,68 100  

1996 50,64 40,82 8,54 100  

1999 49,31 40,58 10,10 100  

2002 52,85 38,14 9,00 100  

2005 54,91 37,80 7,29 100  

2008 57,65 35,60 6,75 100  

2011 58,25 35,75 6,00 100  

2014 60,64 33,67 5,69 100  

2015 57,64 35,94 6,42 100  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

A medida de polarização baseada na Equação (4.3), conforme desenvolvida por 

Gregg e Wadsworth (2001, 2002, 2008) e Gregg et al. (2010), é calculada para o Brasil 

para cada ano. Na Tabela A.1 em apêndice consta um detalhamento das etapas para 

construção da medida de polarização. É preciso destacar que no decorrer de toda 

análise de polarização os diferentes tipos de famílias são referentes exclusivamente 

ao número de adultos do agregado. O Gráfico 6 apresenta os resultados para tal 

polarização do trabalho familiar. 

Ao longo dos anos o trabalho disponível tornou-se cada vez mais polarizado em lares 

que todos trabalham ou todos não trabalham. Como mencionado, uma medida de 

polarização negativa indica que o trabalho tal como é distribuído gera menos famílias 

sem trabalho, isto é, um ambiente mais igualitário em termos de distribuição dos 

postos de trabalho entre as famílias. O fato da polarização ser negativa no Brasil não 

é um achado inédito, Scorzafave e Menezes-Filho (2007) já haviam detectado um 

índice de polarização negativo para o país no intervalo 1981 (-8,01%) a 2003 (-
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5,17%)17. Contudo os referidos autores percebem uma polarização sucessivamente 

crescente até 2001, ano a partir do qual a polarização para de crescer. O 

questionamento que surge é: o que ocorre a partir de 2003 com a medida de 

polarização brasileira? O Gráfico 6 mostra que tal taxa continua crescendo, com 

alguns decrescimentos como em 2011 e 2015, mas de 1993 a 2015 o crescimento da 

polarização simples foi de 2,23 pontos percentuais. 

GRÁFICO 6– Evolução da polarização da oferta de trabalho familiar, Brasil 
urbano, 1993-2015 (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

Segundo Gregg et al. (2010), uma polarização negativa do trabalho − como é o caso 

da medida calculada para o Brasil, onde há menos famílias sem trabalho do que o 

esperado se o emprego fosse alocado aleatoriamente − é consistente com as teorias 

de gênero sobre a divisão do tempo de não trabalho e de trabalho de Danziger e Katz 

(1996) e Francois (1998)18. Danziger e Katz (1996) apresentam uma teoria que a 

 

17 É preciso recordar que os autores exploram a polarização domiciliar, diferentemente do observado 
na presente aplicação, que mensura e analisa a polarização familiar (amostra de domicílios com apenas 
uma família). Apesar disso os resultados podem ser, em certa medida, comparáveis, embora para 
nenhum ano serão exatamente iguais. 

18 Em ambos estudos a discriminação é compreendida como envolvendo segregação ocupacional, com 
os homens obtendo empregos com alta remuneração (salário eficiência) e mulheres obtendo empregos 
com salários inferiores (FRANCOIS, 1998). Muito sumariamente, os modelos de salário eficiência 
incorporam a concepção de que as empresas (principal) auferem melhores resultados econômicos ao 
pagarem salários superiores aos estabelecidos pelo mercado aos seus funcionários (agente), e o 
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explica as atitudes sociais em relação à discriminação sexual no mercado de trabalho, 

sugerindo que tal discriminação gera custos e benefícios, mas uma parte considerável 

desses custos pode ser amenizada pelo casamento. Francois (1998), na mesma linha 

de desenvolvimento de uma teoria de discriminação de gênero em mercados de 

trabalho, também argumenta que as mulheres e os homens frequentemente se 

organizam em agregados familiares, e quando as características do mercado de 

trabalho (esforço e salários) diferem, surge a possibilidade de benefício mútuo no 

“comércio”/trocas dentro do domicílio em termos de horas dedicadas as atividades 

não trabalho19.  

Essas perspectivas teóricas que se fundamentam num processo de especialização 

das atividades de trabalho familiar (horas dedicadas ao trabalho e as atividades não 

trabalho de cada membro) são desenvolvidas em um contexto empírico de prevalência 

da organização econômica tradicional dos lares, de predomínio dos agregados male 

breadwinners, logo não são suficientes para explicar toda a complexidade da oferta 

de trabalho familiar, mas podem estar diretamente associados as medidas de 

polarização negativa de uma localidade. Nesse contexto, a predominância dos lares 

de único provedor masculino, em uma sociedade, realmente garante que haja muitos 

lares de dois adultos onde pelo menos um adulto (supostamente o homem) trabalha 

e relativamente poucas famílias de dois adultos que estejam sem trabalho. Contudo, 

também o contingente de lares de duplo provedor (com todos os adultos empregados) 

será pequeno, o que pode ser negativo em termos de bem-estar social, mas ainda 

assim observa-se uma medida de polarização negativa nessa sociedade hipotética.  

 

problema de agente-principal surge por conta da assimetria de informação entre as partes (SHAPIRO, 
STIGLITZ, 1984). 

19 O autor mostra que existiria sempre um equilíbrio de Nash no qual as firmas se beneficiam da 
discriminação, alocando empregos altamente remunerados exclusivamente aos homens, desde que 
outras firmas também o façam, e os seus empregados homens aproveitam os benefícios das trocas 
dentro do domicílio e equilibram os rendimentos familiares, mesmo com um salário mais baixo feminino. 
Nesse modelo simplificado, se uma empresa tenta contratar mulheres para postos remunerados por 
salário eficiência, os ganhos totais esperados serão estritamente menores, uma vez que a 
predominância de homens no mercado de trabalho supostamente significa que as mulheres têm uma 
menor probabilidade de usufruir dos benefícios das trocas dentro do domicílio (menor poder de 
barganha familiar) e maior probabilidade de se esquivar (FRANCOIS, 1998). 
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Por outro lado, grosso modo, a teoria do efeito trabalhador adicional sugere que a 

presença (ausência) de um adulto empregado em uma família reduziria (aumentaria) 

a oferta de trabalho de outros residentes (SPLETZER, 1997; CULLEN, GRUBER, 

2000; STEPHENS, 2002; BREDTMANN, OTTEN, RULFF, 2014). Em termo de 

polarização do trabalho, a teoria do trabalhador adicional significa um número mais 

elevado de trabalhadores assalariados entre os agregados familiares de adultos 

solteiros (unipessoais e algumas famílias monoparentais), mas também menos 

agregados familiares totalmente empregados (com todos os adultos assalariados), o 

que também é consistente com uma medida negativa de polarização. 

Ademais, a situação brasileira se assemelha à observada por Gregg et al. (2010) para 

Espanha e Alemanha, que, apesar do crescimento da polarização, foram ainda em 

2005, os únicos países com polarização negativa dos examinados pelos autores. Na 

Espanha, em 1977, o índice espanhol era de – 6,8%, subindo para –0,8% em 2005. 

Por sua vez, na Alemanha em 1984, o índice era de – 1,1%, subindo para – 0,3% em 

2005. A Espanha apresentou crescimento de 6 pontos porcentuais, a partir do índice 

verificado em 1977. Já a Alemanha experimentou crescimento de apenas 0,8 p.p. 

entre 1984 e 2005. A diferença desses dois países, em relação ao Brasil em termos 

de polarização do trabalho, é que na Espanha e na Alemanha os índices aproximam-

se de zero nos anos mais recentes, indicativo de que as taxas de não trabalho 

individuais e domiciliares estão ficando mais alinhadas, fato que ainda não é percebido 

para os resultados brasileiros. O aumento mais pronunciado da polarização no Brasil 

entre 1993 e 2015 se assemelha ao também mais pronunciado aumento da 

polarização na Espanha, no intervalo 1984-2005, do que ao baixo aumento ocorrido 

na Alemanha, no intervalo 1984-2000.  

Há uma dimensão espacial na ausência de trabalho domiciliar, tal que as famílias sem 

trabalho não estão igualmente distribuídas nas diferentes localidades (GREGG, 

WADSWORTH, 2001, 2002, 2008; SCORZAFAVE, MENEZES-FILHO, 2007; 

GREGG, et al., 2010; NESC, 2014; KÖKSEL, et al., 2016; KÖKSEL, 2017). Ademais, 

algumas localidades podem, além de ter elevadas taxas de não trabalho domiciliar, 

estar em risco de perder ou não ter serviços básicos de qualidade, tornando as 

famílias sem emprego ainda mais vulneráveis. A distribuição desigual das famílias 

sem trabalho pode indicar persistentes diferenças estruturais subjacentes aos 

estados. 
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GRÁFICO 7 – Taxas de domicílios sem trabalho observada e contrafactual, 

Brasil urbano, 1993 (em percentual) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993. 

GRÁFICO 8 – Taxas de domicílios sem trabalho observada e contrafactual, 
Brasil urbano, 2015 (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 2015. 
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Os Gráficos 7 e 8, acima, apresentam as taxas de famílias sem trabalho observadas 

(X) e preditas (Y) para cada estado brasileiro e o Distrito Federal nos anos de 1993 e 

2015, respectivamente. Nos referidos gráficos, se o emprego é distribuído 

aleatoriamente as taxas de não trabalho domiciliar previstas e observadas são iguais, 

consequentemente, as estimativas estariam sobre a linha tracejada (taxa de 

polarização nula). Localidades acima da linha tracejada apresentam polarização 

negativa e aquelas abaixo da linha tracejada apresentam polarização positiva. Para 

nenhuma localidade a polarização é positiva em algum dos períodos, corroborando 

ao observado para o Brasil.  

Caso uma medida de polarização se tornasse positiva ao longo do tempo, isso 

significaria que a distribuição do trabalho se torna mais desigual em tal localidade. 

Ademais, a distância até a linha tracejada reflete a magnitude da medida polarização. 

As maiores taxas de famílias sem trabalho observadas, tanto em 1993, como em 2015, 

se concentram no Nordeste, especificamente em Alagoas (de 13,3% em 1993 passa 

para 20% em 2015), Pernambuco (de 10,9% em 1993 passa para 16,2% em 2015), 

Sergipe (de 9,7% em 1993 passa para 11,6% em 2015) e Paraíba (de 9,4% em 1993 

passa para 12,4% em 2015). Em todos os estados o número de famílias sem trabalho 

aumenta de 1993 para 2015, e os maiores aumentos neste intervalo novamente estão 

concentrados no Nordeste, a exceção do estado Acre, no Norte, que apresenta a 

maior variação da taxa de não trabalho domiciliar observada, de magnitude de 6,97 

pontos percentuais (de 5,2% em 1993 passa para 12,1% em 2015). Nos estados que 

compõem o Sudeste − Minas Gerais (de 7,2% em 1993 passa para 10,2% em 2015), 

Espírito Santo (de 7,8% em 1993 passa para 11,8% em 2015), Rio de Janeiro (de 

9,4% em 1993 passa para 11,8% em 2015) e São Paulo (de 7,3% em 1993 passa 

para 9,7% em 2015) − as taxas de famílias sem trabalho aumentam de maneira menos 

expressiva comparativamente ao resto do Brasil. No país como um todo a menor 

variação da referida taxa é observada para o Amapá, em 1,32 pontos percentuais (de 

6,7% em 1993 passa para 8% em 2015). 

Com exceção de Tocantins e Maranhão, a medida de polarização calculada aumenta 

em todas as localidades examinadas, ainda assim permanecendo negativa durante 

todo o período. Embora, a polarização em Santa Catarina (-0,59%) e Rio Grande do 

Sul (-0,84%) se aproximem bastante de zero em 2015. 
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O uso das medidas de polarização absoluta, normalizada ou relativa, não distinguem 

muito as tendências ao longo do tempo (GREGG et al., 2010). Por isso nos resultados 

subsequentes, para decomposição da variação das medidas de polarização e não 

trabalho familiar no Brasil, são utilizadas apenas a definição absoluta, mas as 

estimativas são semelhantes para as outras medidas. 

O cenário geral é, portanto, uma taxa de domicílios sem trabalho observada crescendo 

de 7,54% para 10,97% e uma taxa de não trabalho individual brasileira caindo de 

38,62% para 31,74%, de 1993 para 2015 (Tabela A.1). Simultaneamente, as famílias 

com apenas um adulto passaram de 17,63% para 25,61% entre 1993 e 2015 (Tabela 

8). Faz-se necessário identificar quanto da variação da polarização do trabalho pode 

ser explicada pela mudança na taxa de não trabalho individual, e quanto pode ser 

explicada pela mudança no número médio de adultos das famílias. 

Na primeira parte da Tabela 10, a variação na taxa de domicílios sem trabalho prevista 

entre 1993 e 2015 é decomposta na variação devido à mudança na taxa de não 

trabalho individual, e na variação devido à mudança na composição da família em 

termos de número de adultos, conforme a Equação 4.4. A taxa de domicílios sem 

trabalho prevista aumenta de 1993 para 2015. Como a taxa de não trabalho individual 

nacional reduz-se, as taxas de domicílios sem trabalho prevista e observada deveriam 

também se reduzir (como evidenciado na linha 3). Contudo, as alterações na estrutura 

familiar exercem uma pressão ascendente em 1,78 pontos percentuais sobre as taxas 

de não trabalho domiciliar ao longo do tempo, conforme mostrado na linha 2 da Tabela 

10. 

TABELA 10 – Variação e decomposição da medida de polarização e da taxa de 
não trabalho familiar, Brasil urbano, 1993-2015 

Variação na taxa de domicílios sem trabalho contrafactual 1,2043 

Impacto devido à mudança da composição familiar 1,7811 

Impacto devido à mudança na taxa de não trabalho -0,5768 

Variação na polarização 2,2265 

Decomposição entre tipos de famílias -1,7802 

Decomposição dentro dos tipos de famílias 4,0066 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 

Perceba que a mudança na taxa de famílias sem trabalho observada (3,43 pontos 

percentuais no Brasil de 1993 a 2015) é a soma das linhas 1 e 4 da Tabela 10. 
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Portanto, comparando as linhas 2 e 4, nota-se que a contribuição da polarização para 

a mudança na taxa de famílias sem trabalho é nitidamente maior do que o componente 

de estrutura familiar no Brasil. Isso significa que, no país, as divergências entre as 

medidas de não trabalho domiciliares e individuais decorrem mais de uma crescente 

distribuição distorcida do emprego entre as famílias, do que de mudanças na estrutura 

familiar.  

O que também emerge da análise da Tabela 10 é a decomposição da variação da 

polarização observada no país entre 1993 e 2015, por meio da Equação 4.5. A maior 

parte da polarização ocorre dentro dos tipos de famílias (linha 6) − isto é, dentro do 

grupo de todas as famílias de um adultos, dentro do grupo de todas as famílias de 

dois adultos, e assim segue −, e não por causa do aumento na proporção de tipos de 

famílias que já sofrem alta polarização. Nesse sentido, veja que o componente entre 

tipos de famílias da polarização na linha 5 é inferior ao componente das mudanças 

dentro dos tipos de famílias na linha 6. No país, a composição de adultos das famílias 

(linha 2) contribui expressivamente menos do que a polarização dentro dos tipos de 

família (linha 6) para a mudança (crescimento) da taxa de não trabalho familiar 

observada. Para a literatura, resultados como este constatado para o Brasil são 

frequentes em outros países, e sugerem que as explicações para as divergências 

entre as medidas de não trabalho familiares e individuais estão mais interligadas às 

condições do mercado de trabalho e às interações de cada tipo de família com o 

mercado de trabalho (GREGG, et al., 2010). Nesse contexto, é fundamental 

compreender melhor os fatores de risco associados à probabilidade de estar em 

famílias sem trabalho no país. 

4.4.3 Risco individual de viver em uma família sem trabalho 

Diante do exposto, pode-se dizer que o trabalho disponível no Brasil urbano se tornou 

ao longo dos anos mais polarizado em lares que todos trabalham ou todos não 

trabalham, a despeito da medida de polarização calculada ser negativa. Com o intuito 

de compreender melhor o contexto familiar da desocupação e inatividade no Brasil 

urbano, estima-se modelos de regressão logit multinomial que prediz a probabilidade 

de indivíduos adultos residir em um domicílio sem trabalho e a probabilidade de residir 

em domicilio que todos trabalham, vis a vis estar numa família em que pelo menos 
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uma pessoa trabalha. Com isso, percebe-se quem são os indivíduos que se defrontam 

com maiores riscos de viver em domicílios com tais status ocupacionais. 

O modelo inclui variáveis individuais, familiares e regionais. As estimações são 

conduzidas para os anos de 1993, 2005, 2015 e o intervalo 1993-2015, para homens 

(Tabela 11) e mulheres (Tabela 12). Vale ressaltar que indivíduos em famílias 

unipessoais naturalmente são mais propensos a estarem em famílias onde todos ou 

ninguém trabalha, obviamente em decorrência do modo como essa dummy é 

construída. Pessoas em um agregado unipessoal ou estarão em famílias totalmente 

empregadas ou totalmente sem trabalho, logo, por definição, eles são mais propensos 

a estarem nesses tipos de agregado familiar sem e totalmente com emprego (GREGG, 

WADSWORTH, 2001, 2002, 2008; GREGG, et al., 2010; NESC, 2014). Por isso tal 

dummy não é incluída nos modelos, mas tais famílias estão presentes nas estimativas.  

Voltando-se para o risco de um homem adulto estar em uma família sem trabalho, 

Tabela 11, os fatores de risco estão relacionados às características da estrutura 

composicional da família. Referente aos aspectos individuais, nota-se que aqueles 

com mais qualificações educacionais são menos propensos a viver em agregados 

familiares sem trabalho e, especialmente, aqueles com mais de 15 anos de estudo 

possuem elevadas chances de estar numa família em que todos os residentes adultos 

trabalham comparativamente aqueles em agregados onde nem todos adultos estão 

empregados. Tais efeitos da educação não mudam muito ao longo dos anos. 

Sobre os grupos etários individuais que representam maior risco de permanência em 

famílias sem trabalho, nota-se que em 1993 esse risco era maior para os homens 

entre 39 e 65 anos, em 2005 para aqueles na faixa etária de entre 42 e 65 anos, e em 

2015 entre 51 e 65 anos. Ademais, esse elevado risco de estar em uma família sem 

trabalho parece reduzir-se dentro de cada faixa etária ao longo dos anos, sinalizando 

um possível efeito geracional atuante sobre as chances de residir num domicílio sem 

trabalho. Nesse sentido veja que, por exemplo, um indivíduo que tinha entre 54 e 56 

anos de idade em 1993 apresentava maior risco de estar num agregado sem trabalho 

do que um indivíduo que tinha igualmente entre 54 e 56 anos em 2015. 

Esse aspecto geracional também é visível se observado os mais jovens, entre 1993 e 

2005. Tomando como referência os homens entre 18 e 20 anos de idade, nota-se 
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menores chances de estar numa família sem trabalho para aqueles que tinham: entre 

27 e 29 anos em 1993 e entre 24 e 35 anos em 2005, vis a vis estar numa família em 

que pelo menos uma pessoa trabalha. No Gráfico 3 fica evidente que a taxa específica 

de não trabalho individual dos homens com idade entre 18 e 29 anos aumenta 

consideravelmente de 1993 para 2002 e os anos seguintes. Embora a taxa específica 

de não trabalho individual, entre tais indivíduos, tenha aumentado, a probabilidade 

deles de residir em domicílios sem trabalho não parece aumentar ao longo do tempo. 

Por outro lado, além dos jovens adultos com idade entre 18 e 20 anos apresentarem 

elevadas taxas de não trabalho comparativamente aos demais grupos etários no 

Brasil (Gráficos 3 e 4), eles são mais propensos a viver em lares sem trabalho do que 

homens com idade entre 21 e 35 anos e mulheres entre 21 e 29 anos, na média de 

1993 a 2015. 

Sobre as características do agregado familiar, em todos os anos, os filhos adultos têm 

mais chances de estar numa família sem trabalho do que os principais responsáveis, 

e menos chances de estar numa família em que todos os adultos trabalham. O 

primeiro resultado ocorre porque a figura do principal responsável pela família está 

diretamente associada ao principal provedor de renda do domicílio, assim 

naturalmente os principais responsáveis terão uma maior probabilidade de estar numa 

família em que pelo menos um adulto, que frequentemente será ele próprio, trabalha. 

Já as menores chances dos filhos de estar numa família em que todos os adultos 

trabalham possivelmente ocorre porque tais filhos casualmente ainda não estão ativos 

na força de trabalho. Esse é um fenômeno especialmente visível nas gerações mais 

jovens em que a maior escolarização é uma consequência direta do prolongamento 

dos anos de estudo. Ademais, para 1993 os homens que se declaram cônjuges tem 

mais chances de estar numa família em que todos os adultos trabalham, e em 2015 

eles apresentam menores chances de estar numa família sem trabalho, 

comparativamente aos que se declaram principais responsáveis, vis a vis estar numa 

família que nem todos os adultos trabalham. 
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TABELA 11 – Risco relativo de estar numa família sem trabalho para homens adultos no Brasil urbano - Razão de risco 

relativo dos modelos Logit Multinomiais 

 1993 2005 2015 1993-2015 

 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família em que nem todos os  
adultos trabalham 

       

Faixa etária (18-20 anos 
omitida) 

        

De 21-23 anos 0,8560 0,6828*** 0,8352 0,8783** 0,8978 0,8964 0,8405*** 0,8569*** 
 (0,1307) (0,0486) (0,1014) (0,0562) (0,1039) (0,0619) (0,0356) (0,0194) 

De 24-26 anos 0,9707 0,5888*** 0,7572** 0,8314*** 0,8831 0,8340*** 0,7274*** 0,7721*** 
 (0,1560) (0,0431) (0,0965) (0,0525) (0,1059) (0,0567) (0,0330) (0,0174) 

De 27-29 anos 0,7177* 0,5997*** 0,7902* 0,8286*** 0,9202 0,8807* 0,7287*** 0,7832*** 
 (0,1220) (0,0435) (0,1050) (0,0533) (0,1112) (0,0578) (0,0338) (0,0174) 

De 30-32 anos 0,7902 0,6116*** 0,7719* 0,9034 0,7253** 0,8816* 0,7218*** 0,8418*** 
 (0,1348) (0,0448) (0,1061) (0,0582) (0,0916) (0,0575) (0,0343) (0,0188) 

De 33-35 anos 0,9744 0,6158*** 0,7526** 0,9781 0,8244 0,9406 0,8053*** 0,9251*** 
 (0,1680) (0,0461) (0,1045) (0,0641) (0,1024) (0,0612) (0,0387) (0,0209) 

De 36-38 anos 1,2222 0,7032*** 0,9455 1,0976 0,8453 1,0404 0,9430 1,0269 
 (0,2137) (0,0536) (0,1322) (0,0731) (0,1097) (0,0698) (0,0461) (0,0237) 

De 39-41 anos 1,6352*** 0,8238** 1,1795 1,1850** 0,9359 1,0708 1,1149** 1,0572** 
 (0,2863) (0,0636) (0,1671) (0,0796) (0,1227) (0,0730) (0,0548) (0,0247) 

De 42-44 anos 1,4748** 0,7325*** 1,3086* 1,0744 1,1830 1,0203 1,2673*** 0,9876 
 (0,2758) (0,0582) (0,1864) (0,0736) (0,1541) (0,0708) (0,0630) (0,0236) 

De 45-47 anos 1,9524*** 0,6943*** 1,3428** 0,9233 1,1147 0,9646 1,3124*** 0,8959*** 
 (0,3729) (0,0578) (0,1946) (0,0648) (0,1490) (0,0678) (0,0666) (0,0219) 

De 48-50 anos 2,0626*** 0,5945*** 1,4634*** 0,6990*** 1,1579 0,8301*** 1,5071*** 0,7622*** 
 (0,3949) (0,0516) (0,2100) (0,0510) (0,1510) (0,0587) (0,0754) (0,0191) 

De 51-53 anos 3,2464*** 0,5025*** 1,7288*** 0,6746*** 1,2945** 0,7018*** 1,7682*** 0,6473*** 
 (0,6039) (0,0462) (0,2555) (0,0512) (0,1691) (0,0503) (0,0887) (0,0168) 

De 54-56 anos 4,5662*** 0,4372*** 2,4320*** 0,5377*** 1,6039*** 0,5976*** 2,1864*** 0,5451*** 
 (0,8110) (0,0418) (0,3472) (0,0421) (0,2059) (0,0440) (0,1077) (0,0146) 

De 57-59 anos 5,7734*** 0,3089*** 3,1030*** 0,4589*** 2,0031*** 0,4437*** 2,7757*** 0,4369*** 
 (1,0026) (0,0323) (0,4418) (0,0382) (0,2528) (0,0334) (0,1351) (0,0122) 

(continua) 
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De 60-62 anos 6,9417*** 0,2738*** 3,8368*** 0,3788*** 2,8834*** 0,3774*** 3,6716*** 0,3566*** 
 (1,2074) (0,0301) (0,5438) (0,0330) (0,3608) (0,0297) (0,1772) (0,0104) 

De 63-65 anos 4,9792*** 0,2233*** 3,8854*** 0,2415*** 2,6917*** 0,2162*** 3,3853*** 0,2276*** 
 (0,9287) (0,0270) (0,5825) (0,0246) (0,3601) (0,0197) (0,1747) (0,0078) 

anos de estudo (sem escolaridade e até 3 anos de estudo 
omitida) 

      

anos de estudo (4 a 7) 0,8997 0,8578*** 0,8043*** 0,9994 0,7307*** 1,0548 0,7874*** 1,0026 
 (0,0617) (0,0293) (0,0473) (0,0338) (0,0433) (0,0423) (0,0161) (0,0119) 

anos de estudo (8 a 10) 0,7955** 0,8750*** 0,7233*** 1,0938** 0,6583*** 1,1714*** 0,6985*** 1,0750*** 
 (0,0734) (0,0363) (0,0516) (0,0413) (0,0437) (0,0485) (0,0172) (0,0140) 

anos de estudo (11 a 14) 0,7205*** 1,0237 0,5659*** 1,2128*** 0,5538*** 1,2843*** 0,5772*** 1,2122*** 
 (0,0661) (0,0410) (0,0384) (0,0415) (0,0332) (0,0480) (0,0134) (0,0145) 

anos de estudo (15 ou mais) 0,5623*** 1,4308*** 0,4126*** 1,6100*** 0,4554*** 1,7043*** 0,4690*** 1,5633*** 
 (0,0757) (0,0759) (0,0414) (0,0727) (0,0363) (0,0748) (0,0154) (0,0237) 

Migrante intermunicipal 
(últimos 10 anos) 

0,9328 1,0167 0,9644 1,0199 0,9593 0,9856 0,9615** 1,0055 

 (0,0536) (0,0267) (0,0429) (0,0225) (0,0386) (0,0212) (0,0148) (0,0077) 

Posição na família (chefe 
omitida) 

        

Cônjuge 0,9423 2,2714*** 0,9773 1,0827 0,6320*** 0,9713 0,7784*** 1,1338*** 
 (0,2962) (0,3569) (0,1514) (0,0969) (0,0707) (0,0654) (0,0379) (0,0315) 

filho(a) 3,3875*** 0,4812*** 2,2096*** 0,4445*** 1,7098*** 0,4048*** 2,2108*** 0,4607*** 
 (0,4495) (0,0304) (0,2530) (0,0237) (0,1759) (0,0216) (0,0859) (0,0085) 

Tipo de família (casal com filhos omitida)        

casal sem filhos 1,2875*** 1,0897** 0,9802 0,8668*** 0,8850** 0,7221*** 0,9920 0,8754*** 
 (0,0981) (0,0462) (0,0571) (0,0283) (0,0446) (0,0213) (0,0198) (0,0098) 

Monoparental 1,3150* 2,4110*** 1,0741 1,2808*** 1,0039 1,2384*** 1,1778*** 1,5114*** 
 (0,1999) (0,2323) (0,1145) (0,0843) (0,0833) (0,0667) (0,0409) (0,0327) 

Tamanho da família 0,5140*** 0,7410*** 0,3975*** 0,6080*** 0,3665*** 0,4835*** 0,4188*** 0,6050*** 
 (0,0178) (0,0086) (0,0128) (0,0078) (0,0127) (0,0072) (0,0047) (0,0027) 

Razão de dependência 
familiar_crianças 

2,6521*** 1,3640*** 3,7566*** 1,5241*** 4,0662*** 2,2655*** 3,0858*** 1,6069*** 

 (0,2469) (0,0497) (0,3169) (0,0575) (0,3790) (0,0975) (0,0939) (0,0213) 

Razão de dependência 
familiar_idosos 

3,7742*** 3,0841*** 4,2652*** 2,9673*** 4,4019*** 3,0781*** 4,0582*** 3,0066*** 

 (0,3579) (0,2310) (0,3363) (0,1820) (0,3032) (0,1709) (0,1085) (0,0628) 

Família chefiada por mulher 1,0719 0,6535*** 1,0158 0,9637 1,1908* 0,9495 1,0670* 0,8400*** 
 (0,1827) (0,0745) (0,1194) (0,0742) (0,1104) (0,0580) (0,0410) (0,0207) 

Espaciais         

Região metropolitana 1,2847*** 0,8198*** 1,1520*** 0,8627*** 0,9658 0,9353*** 1,0533*** 0,8781*** 

(continua) 
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 (0,0720) (0,0211) (0,0511) (0,0192) (0,0384) (0,0205) (0,0161) (0,0067) 

Região (Sudeste omitida)         

Norte 0,7478** 1,2230*** 0,6831*** 0,9621 0,8644** 0,8346*** 0,8841*** 0,9705** 
 (0,0995) (0,0633) (0,0564) (0,0349) (0,0548) (0,0285) (0,0241) (0,0126) 

Nordeste 1,2329*** 1,1419*** 1,2167*** 1,0796*** 1,1392*** 0,8663*** 1,1654*** 0,9512*** 
 (0,0828) (0,0382) (0,0626) (0,0292) (0,0536) (0,0234) (0,0210) (0,0091) 

Sul 0,7638*** 1,3118*** 1,0096 1,3583*** 1,0303 1,2572*** 0,9925 1,3160*** 
 (0,0573) (0,0429) (0,0608) (0,0398) (0,0551) (0,0366) (0,0204) (0,0133) 

Centro-Oeste 0,9342 0,9890 1,1278* 1,1140*** 0,8319*** 1,1376*** 0,8875*** 1,0816*** 
 (0,0873) (0,0413) (0,0788) (0,0381) (0,0545) (0,0386) (0,0222) (0,0129) 

Ano (1993 omitido)         

1996       1,0637* 0,9675* 
       (0,0395) (0,0179) 

1999       1,1704*** 0,9793 
       (0,0416) (0,0176) 

2002       1,1222*** 1,0642*** 
       (0,0388) (0,0184) 

2005       1,0745** 1,1600*** 
       (0,0368) (0,0198) 

2008       0,9880 1,2804*** 
       (0,0342) (0,0218) 

2011       1,0146 1,2022*** 
       (0,0351) (0,0206) 

2014       1,0135 1,3087*** 
       (0,0349) (0,0224) 

2015       1,1223*** 1,1054*** 
       (0,0382) (0,0189) 

Intercepto 0,3245*** 3,5432*** 1,1999 5,4349*** 2,4167*** 9,8957*** 1,1167** 5,0576*** 
 (0,0629) (0,2896) (0,1873) (0,4046) (0,3424) (0,7757) (0,0654) (0,1456) 

N 36.593 53.967 58.318 451.136 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

(fim) 
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Um fato curioso é que em 1993 os homens que estavam em famílias de casais sem 

filhos apresentavam maiores riscos de também estar em domicílios sem trabalho, do 

que os homens em famílias de casais com filhos, e em 2015 essas chances são 

menores para os homens em famílias de casais sem filhos. Mais interessante, é notar 

que homens adultos em famílias monoparentais tem mais chances de estar numa 

família em que todos trabalham, obviamente inclusive ele, do que aqueles em 

estrutura de casais com filhos, em comparação aos agregados que nem todos adultos 

trabalham, para todos os anos. 

O tamanho da família mostra, tanto para homens (Tabela 11), como para mulheres 

(Tabela 12), uma relação inversa com o risco individual de viver em um agregado sem 

trabalho, em todos os anos. De fato, é esperado que quanto maior o tamanho da 

família mais provável é que haja pelo menos um adulto assalariado. Assim, indivíduos 

que corresidem com mais pessoas (mas ainda dentro do um único núcleo familiar) 

são mais prováveis de não estarem nos extremos do status ocupacional familiar. A 

possibilidade de um compartilhamento de experiências ampliado em famílias maiores 

possivelmente também atua reduzindo o referido risco, via o efeito do tamanho da 

família. 

O papel desempenhado pelas redes familiares − de apoio à renda, de 

compartilhamento das atividades domésticas e de cuidado dos filhos e/ou idosos, e 

para estabelecer contatos sociais de trabalho (informações sobre possíveis vagas de 

empregos) − é essencial para que os agregados familiares não fiquem 

excessivamente isolados. Não é regra, mas a ausência de tais redes pode ser um 

problema que afeta particularmente pais e mães solteiros. 

Novamente para homens e mulheres adultos, nota-se que aqueles em famílias com 

elevadas razões de dependência de crianças (menores de 15 anos de idade) e de 

idosos (65 e mais anos de idade) apresentam elevados riscos de estarem em 

agregados sem trabalhos, tais riscos ainda são mais fortes e crescentes ao longo dos 

anos para a razão de dependência de idosos. A razão de dependência familiar mede 

essencialmente a participação relativa dos membros da família potencialmente 

inativos, que deveriam ser sustentados pela parcela dos membros potencialmente 

produtivos dentro do domicílio. Por conseguinte, valores elevados para uma 

determinada família indicam que os seus membros em idade produtiva devem 
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sustentar uma grande proporção de dependentes, o que configura consideráveis 

encargos de cuidado para a família. Assim, ao tomar decisões de oferta de trabalho, 

os indivíduos consideram, além das finanças gerais da família, as necessidades dos 

outros membros do domicílio, especialmente as de cuidado com as crianças.  

As mulheres que vivem com crianças (elevada razão de dependência) têm uma maior 

probabilidade de estar em agregados familiares sem emprego, e tais chances são 

mais expressivas do que as observadas para os homens. As mulheres tendem a 

abandonar a força de trabalho para cuidar de seus filhos. Os significativos e 

crescentes riscos individuais de ocorrência de não trabalho domiciliar em lares com 

altas razões de dependência de crianças revela um cenário preocupante para o Brasil, 

em termos dos desafios futuros que essas crianças, provenientes de lares sem 

trabalho, irão enfrentar. Uma recorrente consequência de viver em um domicílio sem 

trabalho durante um período é o risco da transmissão da falta de trabalho e da pobreza 

intergeracional, com a ocorrência das famílias sem trabalho frequentemente 

associadas a altos níveis de privação, stress e vulnerabilidade econômica (NESC, 

2014). 

Referente à maior razão de dependência familiar em termos de idosos, 

comparativamente ao número de crianças dependentes, é possível argumentar que o 

idoso, além de requisitar cuidados, é um potencial gerador de renda para as famílias, 

através da aposentadoria que eles auferem, diferentemente das crianças. Logo, as 

famílias com idosos, frequentemente tem um certo nível de renda familiar assegurado, 

o que torna mais provável a possibilidade de que nenhum dos adultos estejam 

recebendo renda do trabalho. 

As variações no desemprego e na ocupação no mercado de trabalho a nível regional 

se refletem sobre as taxas de não trabalho domiciliar. Como as vagas de emprego 

não estão igualmente distribuídas nas cinco regiões brasileiras, tais vagas também 

não necessariamente estarão localizadas onde há mais famílias sem trabalho, bem 

como os requisitos dos postos de trabalho não necessariamente correspondem às 

habilidades e capacidades dos ofertantes de mão de obra locais. Por isso, residir em 

determinadas localidades, pode representar maiores ou menores riscos de estar numa 

família sem trabalho. Neste sentido, é perceptível que para homens e mulheres 

residentes de áreas metropolitanas, as chances de estar em famílias com todos os 
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adultos trabalhando é menor do que para os não residentes de áreas metropolitanas, 

comparativamente a possibilidade de estar numa família em que nem todos os 

membros estão ocupados no mercado de trabalho. 

A probabilidade de estar em uma família sem emprego parece variar 

significativamente entre as regiões brasileiras, tanto para homens quanto para 

mulheres. No geral, os residentes urbanos das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste 

parecem apresentar menores chances de estar em famílias sem trabalho, do que os 

residentes do Sudeste. Por outro lado, os residentes urbanos do Nordeste apresentam 

mais chances de estar em agregados sem trabalho, do que os residentes do Sudeste, 

em todos os anos. Assim, os riscos relativos de viver numa família sem trabalho são 

maiores para os indivíduos adultos residentes do Nordeste urbano (Tabelas 11 e 12). 

Sobre algumas diferenças relevantes entre homens e mulheres e os riscos de estar 

numa família sem trabalho, nota-se que, tomando como base a faixa etária mais 

jovem, enquanto os homens entre 21 e 35 anos têm menores chances de estar numa 

família totalmente empregada, vis a vis estar numa família onde nem todos os 

familiares adultos estão empregados, as mulheres na mesma faixa etária apresentam 

maiores chances de estar numa família totalmente empregada. Ademais, essas 

maiores chances femininas crescem entre 1993 e 2005. Tal cenário possivelmente 

está interligada ao aumento do número de famílias de duplo provedor no Brasil, a 

despeito da ainda elevada proporção de família de único provedor masculino. 

Outra diferença visível por sexo está nas chances de homens e mulheres em famílias 

monoparentais de estarem em agregados sem trabalho. Elas têm menor probabilidade 

de estar em lares sem emprego, em comparação aquelas em lares de casais com 

filhos, bem como também menores chances de estar em agregados totalmente 

empregados. De maneira distinta, os homens adultos têm maiores probabilidades de 

estarem em ambas famílias (monoparental sem trabalho e monoparental totalmente 

empregada), do que em uma família monoparental em que nem todos trabalham. 
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TABELA 12 – Risco relativo de estar numa família sem trabalho para mulheres adultas no Brasil urbano - Razão de risco 

relativo dos modelos Logit Multinomiais 

 1993 2005 2015 1993-2015 

 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família sem 
trabalho 
(nenhum 

adulto 
trabalha) 

Família rica 
em trabalho 

(todos os 
adultos 

trabalham) 

Família em que nem todos os  
adultos trabalham 

       

Faixa etária (18-20 anos omitida)         

De 21-23 anos 0,8384 1,1475** 0,9988 1,2328*** 0,9021 1,1452** 0,9232** 1,1808*** 
 (0,1166) (0,0783) (0,1046) (0,0738) (0,0949) (0,0761) (0,0347) (0,0252) 

De 24-26 anos 0,9199 1,2434*** 0,8389 1,3984*** 0,7136*** 1,3165*** 0,8307*** 1,3257*** 
 (0,1280) (0,0841) (0,0904) (0,0817) (0,0782) (0,0845) (0,0317) (0,0275) 

De 27-29 anos 1,0362 1,4936*** 0,8276* 1,6815*** 0,8499 1,4085*** 0,8551*** 1,4930*** 
 (0,1417) (0,0995) (0,0919) (0,0990) (0,0872) (0,0880) (0,0326) (0,0307) 

De 30-32 anos 1,0073 1,7065*** 0,9680 1,7961*** 0,8198* 1,7800*** 0,9626 1,7729*** 
 (0,1414) (0,1167) (0,1067) (0,1088) (0,0897) (0,1125) (0,0372) (0,0370) 

De 33-35 anos 1,4400*** 2,0030*** 1,0772 2,2304*** 1,2232* 2,2262*** 1,3341*** 2,2315*** 
 (0,2006) (0,1394) (0,1216) (0,1367) (0,1266) (0,1411) (0,0514) (0,0474) 

De 36-38 anos 1,8589*** 2,3562*** 1,5058*** 2,5649*** 1,3801*** 2,2686*** 1,5360*** 2,3482*** 
 (0,2619) (0,1654) (0,1676) (0,1591) (0,1474) (0,1475) (0,0597) (0,0506) 

De 39-41 anos 2,0436*** 2,0479*** 1,5512*** 2,2227*** 1,4685*** 2,0039*** 1,7289*** 2,0932*** 
 (0,2897) (0,1486) (0,1752) (0,1396) (0,1549) (0,1314) (0,0671) (0,0459) 

De 42-44 anos 2,2045*** 2,0286*** 1,6956*** 1,9690*** 1,2794** 1,8870*** 1,6625*** 1,9068*** 
 (0,3240) (0,1530) (0,1937) (0,1272) (0,1386) (0,1252) (0,0657) (0,0428) 

De 45-47 anos 2,5231*** 1,5408*** 1,3242** 1,4450*** 1,1890 1,5523*** 1,6588*** 1,6118*** 
 (0,3768) (0,1262) (0,1525) (0,0954) (0,1294) (0,1040) (0,0665) (0,0373) 

De 48-50 anos 2,8173*** 1,3909*** 1,7880*** 1,3068*** 1,3826*** 1,3879*** 2,0126*** 1,3608*** 
 (0,4184) (0,1201) (0,2056) (0,0905) (0,1449) (0,0940) (0,0783) (0,0323) 

De 51-53 anos 3,4071*** 1,0905 2,2844*** 1,0891 1,4499*** 1,1108 2,1908*** 1,1035*** 
 (0,4949) (0,0988) (0,2581) (0,0784) (0,1513) (0,0763) (0,0850) (0,0272) 

De 54-56 anos 3,8583*** 0,9016 2,4306*** 0,9107 1,9505*** 0,9267 2,7146*** 0,9284*** 
 (0,5549) (0,0869) (0,2775) (0,0689) (0,1989) (0,0655) (0,1041) (0,0237) 

De 57-59 anos 4,1742*** 0,6335*** 2,8828*** 0,6889*** 2,3755*** 0,7075*** 3,1749*** 0,7200*** 
 (0,6100) (0,0673) (0,3268) (0,0561) (0,2419) (0,0520) (0,1220) (0,0196) 

(continua) 
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De 60-62 anos 4,9558*** 0,5868*** 3,3967*** 0,4882*** 3,0158*** 0,5849*** 3,8780*** 0,5728*** 
 (0,7248) (0,0656) (0,3840) (0,0431) (0,3120) (0,0458) (0,1497) (0,0168) 

De 63-65 anos 3,1305*** 0,3469*** 2,0116*** 0,3596*** 1,9641*** 0,3252*** 2,7553*** 0,3555*** 
 (0,4955) (0,0448) (0,2543) (0,0359) (0,2177) (0,0293) (0,1154) (0,0123) 

anos de estudo (sem escolaridade e até 3 anos de estudo omitida)       

anos de estudo (4 a 7) 0,8330*** 1,0220 0,8445*** 1,0562 0,7332*** 1,2095*** 0,8021*** 1,0911*** 
 (0,0469) (0,0355) (0,0419) (0,0369) (0,0379) (0,0529) (0,0139) (0,0134) 

anos de estudo (8 a 10) 0,7783*** 1,0997** 0,7306*** 1,1886*** 0,6611*** 1,3676*** 0,7244*** 1,2261*** 
 (0,0607) (0,0475) (0,0442) (0,0460) (0,0377) (0,0611) (0,0150) (0,0166) 

anos de estudo (11 a 14) 0,6672*** 1,7553*** 0,6054*** 1,6627*** 0,5257*** 1,7012*** 0,6031*** 1,6942*** 
 (0,0520) (0,0711) (0,0336) (0,0579) (0,0266) (0,0682) (0,0116) (0,0207) 

anos de estudo (15 ou mais) 0,6115*** 3,0146*** 0,5067*** 2,5352*** 0,3861*** 2,5823*** 0,4782*** 2,5750*** 
 (0,0751) (0,1731) (0,0412) (0,1143) (0,0251) (0,1143) (0,0128) (0,0388) 

Migrante intermunicipal (últimos 10 anos) 0,9265 0,9996 0,9840 1,0137 0,9080*** 1,0030 0,9513*** 1,0232*** 
 (0,0442) (0,0267) (0,0367) (0,0221) (0,0303) (0,0210) (0,0121) (0,0077) 

Posição na família (chefe omitida)         

cônjuge 0,3632*** 0,4587*** 0,5256*** 0,6547*** 0,7110*** 0,7929*** 0,5413*** 0,6660*** 
 (0,0525) (0,0438) (0,0576) (0,0474) (0,0701) (0,0505) (0,0204) (0,0161) 

filho(a) 1,2499* 0,3834*** 1,4050*** 0,4450*** 1,3577*** 0,5047*** 1,4291*** 0,4621*** 
 (0,1604) (0,0337) (0,1312) (0,0279) (0,1084) (0,0266) (0,0457) (0,0096) 

Tipo de família (casal com filhos omitida)        

casal sem filhos 2,4107*** 1,7888*** 1,5156*** 1,2716*** 1,0603 0,9723 1,3463*** 1,2134*** 
 (0,1777) (0,0822) (0,0840) (0,0450) (0,0481) (0,0302) (0,0245) (0,0145) 

monoparental 0,4292*** 0,4414*** 0,7647*** 0,7610*** 0,9870 0,9042*** 0,9564** 0,9816 
 (0,0384) (0,0338) (0,0432) (0,0325) (0,0465) (0,0305) (0,0180) (0,0134) 

Tamanho da família 0,5578*** 0,7735*** 0,4103*** 0,6118*** 0,3368*** 0,4918*** 0,3954*** 0,6040*** 
 (0,0152) (0,0093) (0,0113) (0,0081) (0,0093) (0,0071) (0,0036) (0,0027) 

Razão de dependência familiar_crianças 3,6365*** 1,9049*** 5,0638*** 2,2980*** 6,3810*** 2,9987*** 5,1008*** 2,3189*** 
 (0,1991) (0,0634) (0,2454) (0,0748) (0,3374) (0,1088) (0,0888) (0,0266) 

Razão de dependência familiar_idosos 5,7759*** 2,6828*** 5,7941*** 2,5837*** 6,1638*** 2,7078*** 5,8465*** 2,7157*** 
 (0,5060) (0,2090) (0,4059) (0,1602) (0,3822) (0,1468) (0,1407) (0,0570) 

Família chefiada por mulher 3,1292*** 3,1052*** 1,5941*** 1,4625*** 1,1818* 1,1335** 1,2579*** 1,1894*** 
 (0,4882) (0,3482) (0,1730) (0,1085) (0,1128) (0,0706) (0,0467) (0,0289) 

Espaciais         

Região metropolitana 1,0687 0,7626*** 0,9698 0,8039*** 0,9245** 0,9182*** 0,9275*** 0,8521*** 
 (0,0501) (0,0200) (0,0360) (0,0177) (0,0307) (0,0196) (0,0117) (0,0065) 

Região (Sudeste omitida)         

Norte 0,8085** 1,1093** 0,7393*** 0,8811*** 0,9660 0,7537*** 0,9783 0,8837*** 
 (0,0868) (0,0582) (0,0502) (0,0319) (0,0513) (0,0252) (0,0218) (0,0114) 

(continua) 
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Nordeste 1,2750*** 1,0488 1,2075*** 1,0069 1,1810*** 0,8445*** 1,1892*** 0,9169*** 
 (0,0707) (0,0349) (0,0519) (0,0268) (0,0465) (0,0220) (0,0178) (0,0086) 

Sul 0,8622** 1,3602*** 1,0262 1,3361*** 1,1124** 1,3027*** 1,0018 1,3281*** 
 (0,0533) (0,0457) (0,0512) (0,0391) (0,0504) (0,0373) (0,0172) (0,0133) 

Centro-Oeste 0,8587* 0,9295* 1,0436 1,0118 0,9985 1,0699** 0,9446*** 1,0251** 
 (0,0687) (0,0393) (0,0606) (0,0341) (0,0536) (0,0354) (0,0193) (0,0121) 

Ano (1993 omitido)         

1996       1,0687** 0,9522*** 
       (0,0330) (0,0173) 

1999       1,1671*** 0,9605** 
       (0,0351) (0,0170) 

2002       1,1223*** 1,0235 
       (0,0327) (0,0174) 

2005       1,0552* 1,0709*** 
       (0,0305) (0,0180) 

2008       0,9864 1,1197*** 
       (0,0284) (0,0187) 

2011       0,9771 1,0116 
       (0,0281) (0,0171) 

2014       0,9497* 1,0398** 
       (0,0272) (0,0175) 

2015       0,9878 0,8726*** 
       (0,0282) (0,0147) 

intercepto 0,5775*** 1,4346*** 1,6229 2,5734*** 3,5135*** 3,5848*** 1,7534*** 2,4686*** 
 (0,1155) (0,1713) (0,2524) (0,2521) (0,5140) (0,3501) (0,1004) (0,0872) 

N 39.265 58.911 64.716 495.233 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

(fim) 
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De maneira distinta dos homens, as mulheres em famílias de chefia feminina 

apresentam maiores chances de estar num agregado em que todos os membros 

adultos da família trabalham, do que aquelas em agregados de chefia masculina, vis 

a vis estar numa família em que nem todos os adultos trabalham. A auto declaração 

de uma família como de chefia feminina é por si só uma certa ruptura nos padrões 

tradicionais de organização econômica dos lares (de único provedor homem), o que 

pode ser uma justificativa para o fato de que as mulheres em lares de chefia feminina 

tenham mais chances de que nesta família todos os adultos trabalhem, inclusive ela 

mesma, do que aquelas em lares de chefia masculina. Embora essas maiores 

chances sejam decrescentes entre 1993 e 2015, as maiores chances dessas 

mulheres de estarem num lar sem trabalho também se reduzem entre 1993 e 2015, 

comparativamente aquelas em lares de chefia masculina (Tabela 12). 

Todos os modelos são controlados por condição de migrante do indivíduo. Contudo, 

os achados indicam que as mulheres migrantes que vieram para o município a menos 

de 10 anos em 2015 têm menos chances de estar em agregados familiares sem 

emprego em comparação com as não migrantes, enquanto não se constata qualquer 

diferença significativa entre os homens migrantes que vieram para o município a 

menos de 10 anos e os não migrantes, em 1993, 2005 e 2015. Na média dos anos 

entre 1993 e 2015, homens e mulheres migrantes apresentam menores chances de 

viverem em lares sem trabalho.  

Em síntese, nota-se que homens e mulheres são mais propensos a viver em famílias 

sem emprego em idades mais avançadas. O nível de escolaridade mais elevado 

parece diminuir o risco de estar em um lar sem emprego tanto para homens quanto 

para mulheres. O fato de homens e mulheres com maior escolaridade apresentarem 

menores probabilidades de estar em lares sem emprego, em comparação com os sem 

escolaridade e com menos de três anos de estudo, pode ser explicado pela ocorrência 

de que tais adultos também têm certamente menor probabilidade de estar 

desempregados, uma vez que níveis mais elevados de educação conduzem a 

menores riscos de desemprego. Outra possibilidade é que, no caso de lares em que 

há corresidência com um parceiro, os status ocupacionais dos cônjuges estejam 

fortemente associados, o que é resultante da maior homogamia educacional e da 

seletividade marital. O crescimento da homogamia educacional, entre as famílias de 

casais, é um resultado observado no Brasil urbano entre 1993 e 2015. É mais provável 
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que um indivíduo altamente qualificado forme uma parceria conjugal com um indivíduo 

de nível semelhante de realização educacional, o que certamente é uma das causas 

da concentração de emprego em algumas famílias. 

Mulheres que corresidem com um cônjuge, isto é, aquelas que se declaram como 

cônjuge na entrevista, têm menor probabilidade de estar em famílias sem emprego, 

do que as que se declaram principais responsáveis pela família. Isso possivelmente 

está interligado ao fato de muitas famílias de chefia feminina serem também 

monoparentais. Neste sentido, percebe-se que as mulheres que vivem em famílias 

monoparentais têm menor probabilidade de estar em agregados familiares sem 

emprego, em comparação com aquelas que vivem em agregados de casais com 

filhos, vis a vis estar numa família que nem todos os adultos trabalham (Tabela 12). 

Assim, tanto famílias monoparentais como de casais com filhos aparentam exibir 

menores riscos de serem agregados sem trabalho. 

Os resultados parecem indicar que os arranjos familiares são importantes para 

explicar o maior risco relativo de estar num lar sem trabalho em todo o Brasil urbano. 

4.5 Conclusão 

O crescimento do número de famílias sem trabalho deve ser uma das principais 

preocupações de uma nação. Quanto mais tempo um agregado familiar fica sem 

emprego mais ele vai tendo que improvisar, na medida em que as reservas vão 

acabando. Um dos perigos desse cenário no Brasil é que naturalmente é provável que 

os indivíduos se reinventem na informalidade para sustentar a família, informalizando 

ainda mais o mercado de trabalho nacional. 

A alta prevalência de famílias em que todos os membros do agregado familiar estão 

desempregados ou inativos, isto é, um elevado contingente de agregados em que 

nenhum dos familiares tem acesso a rendimentos auferidos do trabalho, pode ser 

traduzido em uma distribuição desigual do trabalho no território e elevados risco de 

pobreza para essa sociedade. Embora a alta prevalência de famílias sem trabalho não 

seja necessariamente uma consequência direta das altas taxas de desemprego, ela 

fornece informações sobre a distribuição do trabalho ao longo dos anos considerando 

as mudanças ocorridas nos agregados familiares. 
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Comparando as taxas de famílias sem trabalho observada e contrafactual (que 

ocorreriam se o trabalho fosse distribuído aleatoriamente), nota-se que, embora a 

polarização seja negativa no Brasil urbano, ocorre um aumento nessa polarização 

entre 1993 e 2015. Tal aumento foi observado em todos os estados brasileiros. 

Os resultados indicam que a maior parte da variação na polarização de 1993 para 

2015 ocorre dentro das tipologias de famílias por número de adultos, e não devido ao 

aumento na proporção de tipos de famílias que já sofrem alta polarização. A 

composição das famílias em termos de número de adultos contribui menos do que a 

polarização dentro dos tipos de família para o crescimento da taxa de não trabalho 

familiar observada.  

As discrepâncias entre as medidas de não trabalho familiares e individuais estão 

atreladas, portanto, a fatores internos às famílias e, basicamente, a mudanças no 

mercado de trabalho. As alterações ao longo dos anos na composição dos agregados 

familiares, especialmente o número crescente de famílias unipessoais ou 

monoparentais (agregados muitas vezes compostos de único adulto), contribuiu para 

alargar a discrepância no território urbano brasileiro. Também as desigualdades do 

mercado matrimonial, decorrentes da maior homogamia educacional e a seletividade 

marital, certamente são outros fatores que aumentam a concentração do desemprego 

em famílias específicas. Este último aspecto é especialmente relevante no Brasil por 

se tratar de uma modificação que se dar dentro dos tipos de família e, portanto, 

contribui mais para o crescimento da taxa de não trabalho familiar observada. 

As mudanças nos arranjos familiares parecem ser cruciais para uma melhor 

compreensão da prevalência de famílias sem trabalho. No contexto de transição 

demográfica nacional, torna-se imprescindível assimilar como tem ocorrido e os 

fatores de risco associados a prevalência dessas famílias sem emprego. 

O risco individual de estar num domicílio sem trabalho está relacionado com 

características individuais e da estrutura do agregado familiar. A composição dos 

agregados parece determinante na complexidade dos agregados familiares sem 

trabalho. Assim, frente a diversidade brasileira das estruturas familiares sem trabalho, 

faz-se necessário pensar pacotes de ações que reflitam a complexidade da situação 

dos agregados familiares sem trabalho e as suas necessidades.  
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O desafio que se coloca é que sejam pensadas reformas que possa ajudar alguns 

agregados familiares sem trabalho a regressar ou a entrar no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, um requisito básico certamente é a disponibilização de serviços de 

cuidados infantis acessíveis e de qualidade, especialmente para atender às 

necessidades dos agregados monoparentais e de casais com filhos.  

Especialmente no contexto de mudanças demográficas que o Brasil passa, marcado 

por profundas modificações das estruturas familiares, em termos de escolaridade 

média, número de crianças, tamanho das famílias e número de adultos, abordar as 

questões que esses agregados familiares sem emprego enfrentam é fundamental. 

Tais análises fomentam, por exemplo, o debate sobre desemprego entre os jovens e 

entre os agregados familiares unipessoais, o que é essencial para se traçar 

tendências futuras sobre as características e composição da força de trabalho. 



84 

5  EFEITOS TRABALHADOR ADICIONAL E DESALENTO 
SOBRE A OFERTA DE TRABALHO FAMILIAR NO 
BRASIL (2002-2015) 

5.1 Introdução 

Os fatores que impulsionam a participação na força de trabalho por parte dos filhos e 

cônjuges podem ser afetados por dois efeitos distintos, além do cenário econômico e 

dos aspectos individuais. O efeito trabalhador adicional é o processo de entrada dos 

demais membros da família (que não são os principais responsáveis pelo domicílio) 

na força de trabalho, devido à queda na renda real das famílias. O efeito desalento 

refere-se ao fato de que, em períodos de recessão, o salário esperado e a 

probabilidade de conseguir emprego são menores, por conseguinte, os 

desempregados enfrentam custos mais altos de busca e muitos optam por parar de 

procurar emprego, o que, consequentemente, gera uma redução na taxa de 

participação na força de trabalho. No atual contexto econômico brasileiro, as análises 

dos efeitos trabalhador adicional e desalento são importantes para entender como a 

população tem reagido ao cenário econômico. 

No geral, a teoria do efeito trabalhador adicional usualmente supõe uma estrutura 

hierárquica da oferta de trabalho dentro dos agregados familiares, em que há um 

provedor primário, geralmente homem, vinculado à força de trabalho, que correside 

com os trabalhadores secundários, geralmente mulheres, que, por sua vez, participam 

da força de trabalho de maneira transitória e, consequentemente, sua oferta de 

trabalho seria influenciada em grande parte por fatores transitórios (MINCER, 1962; 

BEYLIS, 2012). Contudo, sob outra perspectiva, na prática os agregados familiares 

modernos frequentemente são compostos por mais do que um provedor. Ademais, na 

atualidade é possível que hajam outros fatores, associados, por exemplo, a realização 

pessoal e profissional da mulher, que podem estar afetando muito mais a sua decisão 

de ofertar trabalho, do que os fatores transitórios, como desemprego do marido. 

Avançar na compreensão das mudanças da participação familiar na força de trabalho, 

dado um contexto de mudanças no processo de transição demográfica, caracterizado, 
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entre outros aspectos, por mudanças no padrão de formação das famílias, e 

mudanças no próprio processo de absorção do mercado de trabalho, é uma questão 

de pesquisa relevante, pois possibilita uma clareza sobre os movimentos e 

condicionantes da ativação na força de trabalho da potencial mão de obra adicional 

no Brasil.  

O processo de transição demográfica brasileira é marcado por um cenário de rápido 

aumento da esperança de vida, queda das taxas de mortalidade e fecundidade, e 

mudanças na composição dos agregados familiares, em termos de escolaridade, 

tamanho das famílias e participação dos casais na força de trabalho (WAJNMAN, 

2012; BILAC, 2014). Neste contexto em que as modificações das famílias se refletem 

nos padrões de participação na força de trabalho de homens e mulheres, jovens, 

adultos e idosos, algumas questões relevantes, no que tange à oferta de trabalho, 

estão atreladas à identificação da existência de um efeito trabalhador adicional sobre 

a oferta de trabalho familiar no Brasil. Mais especificamente, há uma necessidade de 

compreender se as transições para a força de trabalho das esposas, filhos e filhas, 

condicionadas a situação de trabalho do principal responsável pela família, mudam ao 

longo do tempo e entre gerações. 

Com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, a qual 

contempla informações de transições observadas no mercado de trabalho, é possível 

detectar os efeitos trabalhador adicional e desalento que atuam sobre a participação 

na força de trabalho dos filhos, filhas e cônjuges mulheres, nas principais regiões 

metropolitanas brasileiras entre os anos de 2002 a 2015. Por meio da estimação dos 

modelos probit e probit multinomial, ponderando a possibilidade de seletividade 

amostral, tem-se um exame da potencial mão de obra adicional brasileira, abordagem 

que exibe um avanço do ponto de vista metodológico. 

O capítulo está dividido em seis seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção, 

apresenta-se o referencial usado para o modelo teórico, e, na terceira, descreve-se a 

estratégia empírica. Na quarta, os dados e as variáveis utilizadas são detalhados. Na 

quinta seção, os resultados (descritivos e econométricos) são apresentados, e na 

sexta, e última seção, são expostos alguns apontamentos conclusivos. 
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5.2 Modelo teórico de oferta de trabalho familiar 

O modelo teórico proposto por Becker (1965) investiga a natureza do processo de 

decisão de participação na força de trabalho no contexto familiar. Assume-se que os 

indivíduos dentro de um domicílio combinam tempo e bens de mercado para produzir 

outros “bens” que compõem suas funções de utilidade.  

Seguindo a abordagem geral de Becker (1965), o tempo de um indivíduo é dividido 

entre: i) as atividades de mercado, isto é, as atividades produtivas exercidas fora da 

esfera domiciliar; ii) a produção doméstica, que está diretamente associada às 

atividades no próprio domicílio, como limpeza e reparos, o preparo de refeições, a 

educação dos filhos, entre outros afazeres; e iii) lazer.  

A maximização da utilidade familiar pode ser analisada por meio do exame da 

quantidade de horas que cada um dos indivíduos adultos de uma família dedica ao 

trabalho, à produção doméstica e ao lazer. Assim, a família toma suas decisões 

visando maximizar sua função utilidade conjunta: 

 

𝑈 = 𝑈𝐹(𝑥, 𝐿𝑝, 𝐿𝑛𝑝) (5.1) 

Tal que 𝑈𝐹(∙) é a função de utilidade da família, 𝑥 é a cesta de bens adquiridos no 

mercado, 𝐿𝑝 é a quantidade de “lazer” do provedor do domicílio e 𝐿𝑛𝑝 a quantidade de 

“lazer” dos demais membros adultos do domicílio não provedores (cônjuges e filhos)20. 

O subscrito 𝑝 refere-se ao provedor e 𝑛𝑝 aos demais membros da família. A função 

de utilidade da família está sujeita a uma restrição orçamentária e uma restrição 

temporal. 

A restrição orçamentária da família é dada por: 

 

𝑝𝑥 = 𝑌𝑓 + 𝑤𝑝ℎ𝑝 + 𝑤𝑛𝑝ℎ𝑛𝑝 (5.2) 

 

20 Esse é um modelo simplificado pois agrupa na rubrica de “lazer” o lazer propriamente dito e a 
produção domiciliar (BECKER, 1965; RAMOS, AGUAS, FURTADO, 2011). 
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Onde o gasto total com o consumo da cesta de bens obtida no mercado é dado por 

seus preços (𝑝) e pelas suas respectivas quantidades (𝑥); 𝑌𝑓 é a renda não 

proveniente do trabalho; 𝑤𝑝ℎ𝑝 e 𝑤𝑛𝑝ℎ𝑛𝑝 define-se de modo que ℎ é referente as horas 

trabalhadas e 𝑤 os salários por horas de trabalho, isto é, a renda do trabalho do 

principal responsável do domicílio e dos demais membros “não principais 

responsáveis” do domicílio, respectivamente. 

Como a família pode alocar o tempo disponível de seus membros (𝑇) tanto para “lazer” 

(𝐿) como para as atividades de mercado (ℎ), a restrição de tempo da família é21: 

 

ℎ𝑝 + 𝐿𝑝 = 𝑇 ; ℎ𝑛𝑝 + 𝐿𝑛𝑝 = 𝑇 (5.3) 

Diante do exposto, o problema de decisão familiar de oferta de trabalho pode ser 

formalizado como: 

 

max
𝐿𝑝 ,𝐿𝑛𝑝 ,𝑥

𝑈 = 𝑈𝐹(𝑥, 𝐿𝑝, 𝐿𝑛𝑝) 

                          s.a.  𝑝𝑥 + 𝑤𝑝𝐿𝑝 + 𝑤𝑛𝑝𝐿𝑛𝑝 = 𝑌𝑓 + (𝑤𝑝 + 𝑤𝑛𝑝)𝑇  

(5.4) 

Perceba que a restrição do problema de otimização da família é obtida substituindo 

ℎ𝑝 e ℎ𝑛𝑝 de (5.3) em (5.2). Logo, da condição expressa na equação (5.3), sabe-se que 

a solução ótima implica em: ℎ𝑛𝑝
∗ = 𝑇 − 𝐿𝑛𝑝

∗ e ℎ𝑛
∗ = 𝑇 − 𝐿𝑝

∗. Assim, 

 

                         𝑝𝑥 = 𝑌𝑓 + 𝑤𝑝(𝑇 − 𝐿𝑝) + 𝑤𝑛𝑝(𝑇 − 𝐿𝑛𝑝)  

                        𝑤𝑛𝑝(𝑇 − 𝐿𝑛𝑝) = 𝑝𝑥 − 𝑌𝑓 − 𝑤𝑝(𝑇 − 𝐿𝑝) 

                        𝑤𝑛𝑝ℎ𝑛𝑝 = 𝑝𝑥 − 𝑌𝑓 − 𝑤𝑝ℎ𝑝 

(5.5) 

No caso de solução de interior e admitindo que 𝑥, 𝐿𝑝, 𝐿𝑛𝑝 são bens normais, o problema 

de maximização de utilidade familiar evidencia que a quantidade de tempo alocada no 

 

21 Considera-se, por simplicidade, que o tempo disponível é igual para todos os indivíduos adultos do 
domicílio. 
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mercado de trabalho pelos indivíduos “não principais responsáveis” (ℎ𝑛𝑝) tende a 

diminuir: com o aumento da renda não proveniente do trabalho (𝑌𝑓); com o aumento 

de seus salários de mercado (𝑤𝑛𝑝); e com o aumento do salário do principal 

responsável do domicílio (𝑤𝑝). No caso de solução de canto em que ℎ𝑛𝑝
∗ = 0 e  𝐿𝑛𝑝

∗ =

𝑇, diz-se que os indivíduos “não principais responsáveis” não trabalham fora do 

domicílio, logo, todo o seu tempo disponível é alocado em lazer (e atividades 

domésticas). A ocorrência dessa situação – em que dos indivíduos adultos do 

domicílio apenas o principal responsável está ocupado no mercado de trabalho – é 

mais provável quanto mais baixo for o salário de mercado das esposas(os) e filhas(os). 

Assim, o salário de reserva, entendido aqui como o menor salário de mercado que faz 

com que o indivíduo ingresse na força de trabalho, desses outros membros da família 

varia diretamente com a renda não derivada do trabalho. 

Para análise do efeito trabalhador adicional, dentro dessa abordagem neoclássica de 

oferta de trabalho familiar, toma-se como base o modelo teórico desenvolvido por 

Ashenfelter (1980) e aplicado, entre outros, por Serneels (2002). Um agregado familiar 

maximiza uma função de utilidade, composta de lazer e consumo dos respectivos 

membros do agregado familiar, sujeita a uma restrição orçamentária, uma restrição 

de tempo e uma condição de não negatividade. Uma restrição adicional de �̅�𝑖 é 

introduzida para representar que a oferta de trabalho desejada não pode exceder um 

nível fixo. Se a restrição for respeitada na igualdade, as horas reais de trabalho (𝐻𝑖) 

serão iguais ao nível da restrição �̅�𝑖. Portanto, 

 

max
𝐿𝑖

𝑈 = 𝑈(𝐿𝑖, 𝐶𝑖)   𝑖 = 1, … , 𝑛 

                          s.a.  ∑ 𝐶𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝑦𝑛

𝑖=1  

𝐿𝑖 = 𝑇 − 𝐻𝑖 

𝐻𝑖 ≤ �̅�𝑖 

�̅�𝑖 ≥ 0; 𝐻𝑖 ≥ 0; 𝐶𝑖 ≥ 0 

(5.6) 

Tal que 𝐿𝑖 permanece sendo o tempo alocado em atividades fora do mercado de 

trabalho remunerado, 𝐶𝑖 é o consumo dos indivíduos, 𝐻𝑖 é a oferta de trabalho dos 

indivíduos e 𝑤𝑖 o seu salário, e 𝑦 reflete a renda familiar não proveniente do trabalho 
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(tal como 𝑌𝑓). Assume-se 𝑦 e 𝑤𝑖 como exógenos. Cada indivíduo escolhe 𝐻𝑖 que 

maximiza 𝑈𝑖. 

A primeira restrição em (5.6) significa que se assume que toda renda é consumida, 

consequentemente, tal restrição tem que ser ativa. Por isso diz-se que 𝐶𝑖 será 

perfeitamente determinado uma vez que 𝐻𝑖 é definida, em palavras, o consumo dos 

indivíduos é determinado pela oferta de trabalho deles. 

A oferta de trabalho de um indivíduo pode, então, ser escrita como uma função do seu 

salário, do rendimento do agregado domiciliar, da restrição de oferta de trabalho dos 

outros membros da família e do rendimento do trabalho dos outros membros da 

família: 

 

𝐻𝑖 = 𝑓(𝑤𝑖, 𝑦, �̅�𝑗, 𝑤𝑗𝐻𝑗)    𝑖 = 1, … , 𝑛;  𝑖 ≠ 𝑗 (5.7) 

Na expressão acima introduz-se a variável 𝑢𝑗 = 𝑔(�̅�𝑗, 𝑤𝑗𝐻𝑗), que é função da restrição 

de oferta de trabalho dos outros membros da família e do rendimento do trabalho 

deles, para cada um dos membros adultos do domicílio. Mais especificamente, 

observa-se que: 

{
𝑢𝑗 = 1 ↔ �̅�𝑗 = 𝐻𝑗 = 0

𝑢𝑗 = 0 ↔ �̅�𝑗 > 𝐻𝑗 ≥ 0 ou �̅�𝑗 = 𝐻𝑗 > 0
 (5.8) 

 

Quando a restrição é atendida e igual a zero, o indivíduo está desocupado, por outro 

lado, caso contrário, ele está ativo (desempregado ou empregado). Observe que o 

indivíduo pode optar por não trabalhar, o que pode ser uma solução ótima quando a 

receita de outras fontes é suficientemente grande. Quando o outro membro da família, 

supondo o cônjuge do sexo feminino, está desempregada, sua renda do trabalho é 

zero (𝑤𝑗𝐻𝑗 = 0), caso contrário sua renda será positiva (𝑤𝑗𝐻𝑗 > 0).  

Reescrevendo a equação (5.7) da seguinte forma: 

 

𝐻𝑖 = 𝑓(𝑤𝑖, 𝑦, 𝑢𝑗)    𝑗 = 1, … , 𝑛;  𝑖 ≠ 𝑗 (5.9) 
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𝐻𝑖 = 𝑓(𝑤𝑖, 𝑦, 𝑢1 … 𝑢𝑛)                           (5.10) 

Supondo uma estrutura familiar composta por dois indivíduos (principal responsável e 

cônjuge ou principal responsável e filho/filha), 𝑛 = 2, o modelo (5.9) pode ser lido como 

aquele que examina o efeito do status de emprego do principal responsável sobre a 

oferta de trabalho do cônjuge ou do filho/filha. Generalizando o modelo para aquelas 

estruturas familiares com mais de dois indivíduos tem-se o modelo (5.10), com 

interpretação análoga. 

Vale salientar que a Equação (5.10) apenas se sustenta quando o salário do indivíduo 

𝑖 excede o seu salário de reserva (𝑤𝑖
𝑟), caso contrário ele não estará disposto a 

trabalhar. Finalmente, o modelo pode ser escrito como: 

 

{
𝐻𝑖 = 𝑓(𝑤𝑖 , 𝑦, 𝑢1 … 𝑢𝑛)    𝑠𝑒 𝑤𝑖 > 𝑤𝑖

𝑟

𝐻𝑖 = 0                                 caso contrário
 (5.11) 

A oferta de trabalho familiar também pode ser compreendida ao longo de ciclos 

econômicos. A taxa de participação da força de trabalho secundária (dos cônjuges e 

filhos) pode apresentar uma tendência anticíclica, tal que essa participação aumenta 

durante períodos de recessão e diminui em períodos de expansão do nível de 

atividade econômica. A ideia subjacente é baseada na hipótese de Mincer (1962) de 

que as mudanças transitórias na renda não proveniente do trabalho e nos salários 

tendem a afetar de maneira mais expressiva as horas trabalhadas, comparativamente 

as mudanças permanentes. Isso ocorre porque, em geral, se a mudança é 

permanente nessas fontes de rendimento, o ajuste ocorre sobre o consumo. Assim, 

se ocorre um aumento temporário na renda familiar não proveniente do trabalho, a 

contrapartida é a redução nas horas trabalhadas, e não o aumento do consumo 

familiar; já a contrapartida de um aumento permanente na renda familiar será a 

elevação do consumo familiar, e não a alteração das horas trabalhadas. 

Dentro da estrutura familiar é possível que, quando o provedor do domicílio sofre uma 

perda de renda temporária, os demais membros da família, cônjuges e filhos, 

aumentem sua oferta de horas trabalhadas para assegurar o consumo. Contudo, 

quando essa perda de renda familiar é permanente, o ajuste se dará necessariamente 

sobre o consumo. 
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Como é relativamente mais fácil ajustar horas trabalhadas do que padrão de consumo, 

em períodos de recessão – quando o principal responsável do domicílio estar 

suscetível de perder o emprego ou sofrer uma redução salarial – os trabalhadores 

secundários ingressam na força de trabalho para assegurar o padrão de consumo 

familiar. 

Por outro lado, um segundo efeito que pode surgir ao longo dos ciclos econômicos é 

o efeito sobre os indivíduos desempregados. Em momentos de recessão tem-se uma 

maior dificuldade de encontrar emprego. Nessa situação, o efeito desalento acarreta 

uma forte saída dos indivíduos desencorajados da força de trabalho, o que configura 

um efeito com tendência pró-cíclica.  

É extremamente importante destacar que, apesar desse modelo teórico ser usado 

como pano de fundo para compreensão da racionalidade por trás do processo de 

ativação na força de trabalho das esposas, filhos e filhas em decorrência do 

desemprego do principal responsável da família, há uma iminente negligência nele em 

termos de ponderação das mudanças demográficas e da diversidade dos tipos de 

famílias, especialmente na investigação de localidades com grandes diferenciais 

estruturais socioeconômicos. Neste sentido, Nerlove (1974) e Griliches (1974) criticam 

esse modelo, em que uma família com diferentes indivíduos age como uma única 

unidade de decisão, pela sua falta de habilidade em explicar mudanças na 

composição da família. Também Standing (1983) enfatiza o problema estrutural do 

desemprego associado a um conjunto mais amplo de fatores, tais como, 

descompasso na qualificação dos trabalhadores, novas dinâmicas demográficas, 

maior participação feminina na força de trabalho, entre outros aspectos. 

Pela abordagem tradicional descrita, as decisões familiares são equivalentes aos 

resultados da maximização de utilidade individual restrita, logo as decisões familiares 

não são examinadas como resultados complexos, mas sim são reduzidas a decisões 

individuais (MCELROY; HORNEY, 1981). Vermeulen (2002) aponta essencialmente 

dois problemas principais desse modelo. Primeiro, tem-se que, pelo fato dele não 

seguir o individualismo metodológico, segundo o qual as teorias sociais devem tratar 

do comportamento de indivíduos, o modelo tradicional assume que as preferências 

familiares coincidem com as de um membro específico do agregado. Em segundo 

lugar, no modelo tradicional assume-se que as mudanças marginais no salário dos 
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indivíduos do agregado familiar possuem exatamente o mesmo efeito sobre a oferta 

de trabalho de cada um. A abordagem coletiva para a oferta de trabalho familiar é 

considerada uma alternativa ao modelo tradicional, uma vez que assume preferências 

individuais para diferentes membros da família, bem como a existência de um 

processo de barganha intrafamiliar entre os membros da família (VERMEULEN, 

2002).  

Nesse contexto, a compreensão mais abrangente desse processo de ativação na 

força de trabalho das esposas, filhos e filhas é essencial para modelagem dos dados 

brasileiros, especialmente dado o contexto atual de mudanças das famílias e o 

contexto estrutural nacional de elevada desigualdade de renda. É preciso considerar 

que essa potencial mão de obra adicional possa carregar consigo vários aspectos de 

vulnerabilidade. Por exemplo, segundo Hirata (2002), a evolução recente do trabalho 

feminino relaciona-se a uma tendência de desenvolvimento de profissões polarizadas 

em termos de relações de gênero, classe e raça/etnia. Portanto, busca-se na análise 

empírica conduzir um exame mais abrangente da complexidade da oferta de trabalho 

familiar, alicerçado nos modelos teóricos discutidos na presente seção. 

5.3 Estratégia empírica 

Para compreender a influência do efeito trabalhador adicional sobre a probabilidade 

de participação na força de trabalho, o principal questionamento a ser feito é: 

considerando indivíduos que residem em domicílios onde os principais responsáveis 

pela família tornaram-se desempregados, qual é a proporção dos demais indivíduos 

do domicílio que transitariam para força de trabalho mesmo que o principal 

responsável mantivesse o seu emprego? Assim, fazendo a diferença entre essa taxa 

e a taxa real observada de demais membros do domicílio que passam a ofertar 

trabalho após o principal responsável tornar-se desempregado, tem-se uma medida 

agregada do efeito trabalhador adicional22. 

 

22 Como já mencionado, são assumidas as unidades familiares para análise do efeito trabalhador 
adicional. Note que, por essa definição, uma família composta por uma pessoa solteira também é 
considerada como sendo uma família. Porém, tais famílias são excluídas da investigação do efeito 
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Uma maneira simples de se aproximar do objetivo desse estudo é estimar um modelo 

para a determinação do benefício obtido na transição observada da inatividade para 

ativação (participação na força de trabalho, como ocupado ou desempregado) dos 

demais membros da família. Assim, faz-se necessário modelar a transição para 

ativação, 𝐻𝑖(𝑡)𝑡, como dependendo do valor de uma variável latente, 𝐻𝑖(𝑡)𝑡
∗ , que é uma 

função linear de um vetor de características individuais, de características da família 

e contexto geográfico do indivíduo (𝐻𝑖(𝑡)𝑡
∗ = 𝑥𝑖𝛽 + 𝑢1𝑖𝑡). 𝐻𝑖(𝑡)𝑡

∗  representa o benefício 

esperado associado à realização da transição da inatividade para ativação na força 

de trabalho. Como tal variável contínua não é observada na base de dados, mas, por 

outro lado, é possível saber se os indivíduos se tornam ativo de uma entrevista para 

outra, o meio mais simples de realizar tal análise é através de um modelo probit. 

Formalmente, o modelo a ser estimado pode ser descrito como: 

 

𝐻𝑖(𝑡)𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝐴𝑖(𝑡) + 𝛼2(𝑤𝑡 − �̅�) + 𝛾1𝑋𝑖(𝑡) + 𝛾2𝐶ℎ𝑖(𝑡) + 𝛾3𝐷𝑖(𝑡) + 𝜙𝑃𝑖

+ 𝑢𝑖(𝑡)𝑡 
(5.12) 

Tal que a variável dicotômica observada 𝐻𝑖(𝑡)𝑡 é igual a 1 apenas se a variável latente 

𝐻𝑖(𝑡)𝑡
∗ > 0, ou seja, se o indivíduo 𝑖 “não principal responsável pela família” está 

participando da força de trabalho no período 𝑡 (ativamente ou procurando emprego) e 

0 caso contrário, isto é, caso ele esteja inativo. É importante perceber que o subscrito 

𝑖(𝑡) significa que, como cada indivíduo é observado apenas quatro vezes, a presença 

do indivíduo 𝑖 na amostra depende do período 𝑡.  

A variável explicativa 𝑇𝐴𝑖(𝑡) será igual a 1 se o indivíduo 𝑖 está no grupo de tratamento 

(onde o principal responsável perdeu o emprego) e 0 para aqueles no grupo de 

controle (onde o principal responsável não perdeu o emprego). No primeiro grupo, 

estão aqueles cujos principais responsáveis perderam o emprego, e se encontram na 

situação de desempregados no mês (entrevista) 𝑡 + 1 (grupo de tratamento). No 

segundo grupo, estão aqueles cujos principais responsáveis pelo domicílio 

 

trabalhador adicional, dado que o principal interesse é examinar como a oferta de trabalho familiar é 
resultante do efeito cruzado das decisões de seus membros (JATOBÁ, 1994). 
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permaneceram empregados nos meses (entrevistas) 𝑡 + 1, 𝑡 + 2, 𝑡 + 3 (grupo de 

controle). 

A perda do emprego do indivíduo que se auto declara provedor da família 

possivelmente resultará em uma redução substancial na renda domiciliar, e, nestas 

circunstâncias, é possível que o efeito trabalhador adicional contribua para o aumento 

da probabilidade de participação na força de trabalho dos demais membros das 

famílias no grupo de tratamento, em relação àquelas pessoas que estão no grupo de 

controle.  

O termo 𝑋𝑖(𝑡) representa o conjunto de características do indivíduo 𝑖, tais como nível 

de escolaridade, idade, região de residência, entre outras. O conjunto de 

características do emprego, na primeira entrevista, do principal responsável pela 

família correspondente ao indivíduo 𝑖 é representado por 𝐶ℎ𝑖(𝑡) (especificadamente, o 

rendimento do trabalho no primeiro mês de entrevista e se tinha carteira de trabalho 

em tal emprego). O conjunto de variáveis 𝐷𝑖(𝑡) representa as características 

domiciliares referentes ao ambiente de moradia do indivíduo 𝑖.  

Também são incluídas nas regressões dummies de ano para controlar os choques 

temporários que ocorrem entre 2002 e 2015 (𝑃𝑖). As dummies de anos refletem fatores 

conjunturais que afetam os resultados. Os fatores não observados que afetam a 

variável dependente são representados por 𝑢𝑖(𝑡)𝑡, isto é, refere-se ao termo de erro 

aleatório normalmente distribuído e com variância constante, composto por 

características não observáveis. Assim, assumindo que 𝑢𝑖(𝑡)𝑡 segue uma distribuição 

normal e considerando o vetor 𝛼0 como o componente de intercepto, pode-se estimar 

(5.12) por Máxima Verossimilhança (MV) (MADDALA, 1983). 

A probabilidade de participação na força de trabalha pode ser expressa como: 

 

Pr (𝐻𝑖 = 1) = Φ(−𝑍𝑖) 

𝑍𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝐴𝑖(𝑡) + 𝛼2(𝑤𝑡 − �̅�)𝑇,𝐶 + 𝛾1𝑋𝑖(𝑡) + 𝛾2𝐶ℎ𝑖(𝑡)  + 𝛾3𝐷𝑖(𝑡) + 𝜙𝑃𝑖 
(5.13) 

Na equação acima, Φ(∙) é a função de distribuição acumulada normal padrão. O 

estimador 𝛼1 é a medida do efeito trabalhador adicional, o principal objeto de 
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interesse. O coeficiente 𝛼1 estimado mede, portanto, como o efeito marginal do 

desemprego do principal responsável impacta sobre a probabilidade de o indivíduo 

“não principal responsável” entrar na força de trabalho. Logo, se por exemplo o efeito 

trabalhador adicional existir, espera-se um sinal positivo e estatisticamente 

significativo para o coeficiente 𝛼1, tal que o fato do principal responsável transitar para 

o desemprego aumenta a probabilidade dos demais membros transitar para a força 

de trabalho em 𝛼1 p.p., em relação a situação em que o principal responsável 

permanece empregado (efeitos marginais). 

Ademais, é essencial esclarecer a exata interpretação de 𝛼1. Como 𝑇𝐴𝑖(𝑡) é invariante 

no tempo, diferentemente de 𝐻𝑖(𝑡)𝑡, 𝛼1 representa a taxa de entrada média adicional 

na força de trabalho nas três entrevistas domiciliares subsequentes a perda de 

emprego do principal responsável, para os indivíduos no grupo de tratamento. 

O efeito desalento, por sua vez, assume a existência de uma relação positiva entre o 

ciclo econômico e a taxa de participação na força de trabalho – tendência pró-cíclica 

da taxa de participação na força de trabalho. A ideia subjacente ao efeito desalento é 

a de que, em períodos de recessão, é possível que os trabalhadores desempregados 

percam suas esperanças e motivações de encontrar um emprego, e, por isso, 

preferem transitar temporariamente para inatividade ao invés de incorrer em custos 

de busca de emprego. 

É perfeitamente possível que os efeitos trabalhador adicional e desalento coexistam, 

dado que seus efeitos se refletem em grupos distintos de pessoas. Assim, para o 

exame do efeito desalento, assume-se que (𝑤𝑡 − �̅�) é a diferença entre o logaritmo 

do rendimento médio do trabalho no período 𝑡 e o logaritmo do rendimento médio do 

trabalho em todos os períodos, para os “não principais responsáveis” no grupo de 

tratamento e no grupo de controle. Assim, 𝛼2 é o coeficiente que tenta capturar o efeito 

desalento. A intenção com esse procedimento é captar as flutuações do ciclo 

econômico, que possivelmente influenciam, em alguma medida, as taxas de 

participação. Supondo, por exemplo, que apenas o efeito desalento existisse, 

facilmente seria possível observar uma taxa de participação com um caráter pró-

cíclico, isto é, crescente em períodos de expansão e decrescente durante as 

recessões. 
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Todavia, o procedimento supracitado pode apresentar um possível problema de viés 

de endogeneidade relacionado a um processo de seletividade amostral. Admitindo a 

variável indicadora 𝑦2𝑖  de modo que se 𝑦2𝑖 = 1 o indivíduo está inativo e pertence a 

uma família em que o principal responsável participa ativamente do mercado de 

trabalho remunerado na primeira entrevista, e se 𝑦2𝑖 = 0 o indivíduo não pertence a 

uma família com tal status ocupacional específico na primeira entrevista. É possível 

que o valor esperado do erro em (5.12) não seja zero – 𝐸(𝑢𝑖(𝑡)𝑡|𝑦2𝑖 = 1) ≠ 0 –, dado 

a condição inicial (WOOLDRIDGE, 2002). Assim, o modelo probit possivelmente 

apresentará coeficientes tendenciosos (MARCHETTA, 2012). 

É importante que fique claro de que maneira pode estar ocorrendo um problema de 

seletividade na presente aplicação. É possível que, quando se assume a restrição 

inicial, de que na primeira entrevista, no tempo t, tem-se apenas indivíduos principais 

responsáveis que trabalham e “não principais responsáveis” inativos, impõe-se uma 

condicionalidade não aleatória. Para lidar com tal problema, foi conduzido um 

procedimento de correção de viés de seleção tal como proposto por Heckman (1976), 

no caso específico chamado de Heckman Probit (Heckprobit). 

Introduzido pela primeira vez por Van de Ven e Van Pragg (1981), o Heckprobit 

permite estimar modelos probit quando há suspeita de viés de seleção da amostra. 

No caso da presente aplicação, tal correção consiste em modelar primeiro a 

probabilidade de estar inativo e em uma família em que o principal responsável 

trabalha no período t, para, na sequência, dado que o provedor trabalha na primeira 

entrevista, modelar as diferentes probabilidades comparadas dos outros membros da 

família entrarem na força de trabalho (ativação da mão de obra secundária). O modelo 

assume uma relação tal que: 

 

𝐻𝑖(𝑡)𝑡 = (𝐻𝑖(𝑡)𝑡
∗ > 0) 

𝐻𝑖(𝑡)𝑡
∗ = 𝑧1𝑖𝛽 + 𝑢1𝑖𝑡  

(5.15) 

Dado que tem-se uma variável de resposta binária, a primeira expressão refere-se a 

equação probit e a segunda a equação latente. Assim, a variável dependente assume 

algum valor apenas para as 𝑖 observações se 
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𝑦2𝑖 = (𝑧2𝑖𝜔 + 𝑢2𝑖 > 0) 

onde 

𝑢1~𝑁(0,1) 

𝑢2~𝑁(0,1) 

corr(𝑢1, 𝑢2) = 𝜌 

(5.16) 

Como 𝐻𝑖𝑡  e 𝑦2𝑖  são variáveis binárias, tem-se que var(𝑢1) = var(𝑢2) = 1, com erros 

normalmente distribuídos. Ademais, como 𝑦2𝑖  condiciona 𝐻𝑖𝑡 , 𝑢1 e 𝑢2 são 

correlacionados, portanto a estimação direta de (5.15) poderá produzir resultados 

inconsistentes. Observada a equação de seleção (5.16), Van de Ven e Van Pragg 

(1981) explicam que, considerando 𝜌 = corr(𝑢1, 𝑢2), quando 𝜌 ≠ 0 a técnica probit 

padrão, ao ser aplicada, gera resultados viesados. Nesse caso, o procedimento 

Heckprobit fornece estimativas assintoticamente eficientes e consistentes para todos 

os parâmetros em tais modelos. Por meio desse procedimento, a partir de toda 

amostra, estima-se �̂� por probit. Depois, na sequência estima-se 𝑧1 e 𝜌 considerando 

apenas as observações para as quais 𝑦2𝑖 = 1, novamente por probit. 

Para o modelo ser bem identificado, a equação de seleção deve ter ao menos uma 

variável que não esteja presente na equação probit. Assim, 𝑧2𝑖 é um vetor de variáveis 

explicativas que engloba as variáveis presentes em 𝑧1𝑖 e ao menos uma variável que 

não esteja também presente na matriz 𝑧1𝑖, isto é, ao menos uma variável em 𝑧2𝑖 deve 

ser diretamente correlacionada com 𝑦2
∗ (restrição por exclusão)23. Os termos 𝑢1𝑖𝑡 e 𝑢2𝑖 

são os erros aleatórios correlacionados e que seguem distribuição normal com média 

zero e variância unitária24.  

 

23 A restrição por exclusão, ou seja, a presença de pelo menos uma variável que determine a 
condicionalidade inicial (estar inativo em uma família em que o principal responsável trabalha), mas 
não a decisão pela ativação dos demais familiares, deve ser imposta para melhorar a identificação do 
modelo. Caso a restrição de exclusão não seja estabelecida, 𝑧2𝑖 e 𝑢1𝑖𝑡 serão ditos endógenos e, 
consequentemente, as relações estruturais do modelo possivelmente serão perdidas (MONFARDINI; 
RADICE, 2008). O modelo de base requer que 𝑧2𝑖, 𝑧1𝑖, 𝑢1𝑖𝑡 e 𝑢2𝑖 sejam independentes. Contudo, 𝑢1𝑖𝑡 e 
𝑢2𝑖  são correlacionados devido a suposta interdependência entre a decisão pela ativação e a 
condicionalidade inicial (seletividade amostral). 

24 Cabe lembrar que o modelo (5.15)-(5.16) pode ser estimado, na referida abordagem, a partir da 
maximização da seguinte função de log-verossimilhança (VAN DE VEM, VAN PRAGG, 1981): 
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No sentido de melhorar a identificação do modelo, será imposta uma restrição por 

exclusão, usando o tamanho da família, somente no vetor 𝑧2𝑖. Como extensivamente 

discutido e indicado nos resultados do Capítulo 4, quanto maior o tamanho médio das 

famílias maiores são as chances de ocorrência de uma estrutura familiar em que pelo 

menos um indivíduo adulto trabalha. Ademais, constatou-se que, quanto maior o 

tamanho das famílias, menores são as chances de um indivíduo adulto estar numa 

família em que todos estão empregados, bem como menores são as chances também 

de estar numa família em que todos estão sem trabalho. Portanto, esse parece ser 

um condicionante da restrição assumida no presente capítulo.  

A utilização da variável tamanho da família também mostra-se uma proxy para 

organização econômica da família (lidando com o principal responsável, cônjuge e 

filhos(as)). É provável que quanto maior for a família do indivíduo de análise, maior 

será a probabilidade dele estar inativo, enquanto o principal responsável trabalha, 

tanto se tal indivíduo é a esposa ou se é o filho(a). Essa condicionalidade inicial, de 

principal responsável que trabalha e cônjuge/filho(a) inativo, está diretamente 

interligada, dentre outros fatores regionais e econômicos, as possibilidades de divisão 

do tempo dos membros da família entre as atividades dentro e fora do lar. Dado os 

padrões históricos de estruturação familiares, espera-se que quanto maior a família, 

maior a chance daquele que se auto declara provedor desta família estar exercendo 

alguma atividade remunerada e, por conseguinte, a responsabilidade sobre as 

obrigações do lar acabam recaindo sobre os outros membros da família. Neste 

sentido, é comum o uso na literatura da variável de tamanho da família para 

instrumentalizar a situação no mercado laboral, com o intuito, por exemplo, de 

 

ln 𝐿 = ∑{lnΦ2(z1iβ + offseti
β

, z2iω + offseti
ω, ρ) + lnΦ2(−z1iβ + offseti

β
, z2iω + offseti

ω, −ρ)       +

n

i=1

ln (1

− Φ(z2iω + offseti
ω))} 

Na equação acima, Φ(∙) é a função de distribuição acumulada normal padrão e  Φ2(∙)  é a função de 
distribuição acumulada bivariada normal. Na estimação por máxima verossimilhança, 𝜌 não é 

diretamente estimado, estima-se atanh 𝜌, tal que atanh 𝜌 =
1

2
ln (

1+𝜌

1−𝜌
). Da forma da verossimilhança, fica 

claro que, se 𝜌 = 0, a função de log-verossimilhança para o modelo probit com seleção amostral é 
equivalente à soma do modelo probit para o resultado de interesse e o modelo de seleção. Isso conduz 
à definição das seguintes hipóteses nula e alternativa, respectivamente: 𝐻0: 𝜌 = 0  e 𝐻1: 𝜌 ≠ 0. A 
hipótese nula será tratada como a hipótese de ausência de seletividade amostral, que precisa ser 
testada. 
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identificar o efeito causal do número de crianças sobre a participação feminina na 

força de trabalho (ANGRIST, EVANS, 1998; FRENETTE, 2011; CACERES-

DELPIANO, 2012). 

Para a investigação das mudanças no efeito trabalhador adicional ao longo dos anos, 

são conduzidas estimativas ano a ano de 2002 a 2015. Apesar de ser relevante 

observar o efeito médio da “década”, considera-se fundamental uma análise temporal. 

Por isso, os modelos probit, com correção de seleção amostral para esposas, filhos e 

filhas, são estimados também para cada ano no intervalo 2002 a 2015. 

Para obtenção de resultados mais concretos e específicos que captem as mudanças 

entre as coortes, são realizadas estimações separadas para determinadas coortes. 

Espera-se que tais estimações permitam o exame dos efeitos de interesse ao longo 

das gerações, ponderando indiretamente as mudanças geracionais dos arranjos 

familiares que afetam a oferta de trabalho. 

Até esse ponto tem-se uma análise com enfoque na transição de cônjuges, filhos e 

filhas para ativação na força de trabalho. Porém, um questionamento que se coloca é 

como ocorre tal ativação, isto é, quais as chances desses indivíduos transitarem para 

o emprego ou desemprego, partindo da condição inicial de inatividade? 

Na tentativa de responder tal questionamento, estima-se modelos probit multinomiais, 

com e sem correção do viés de seleção amostral, para examinar o impacto das 

variáveis de interesse sobre a probabilidade de transição para o desemprego e para 

o trabalho. Nesse sentido, a variável dependente, 𝐻𝑖(𝑡)𝑡, assume os valores: 

permanecer na inatividade (1), transitar para o desemprego (2), e transitar para 

ocupação (3). Logo, tem-se 𝐽 = 1,2,3 situações e, tal como anteriormente, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

indivíduos.  

O previsor linear para o indivíduo 𝑖 é dado por 𝑧1𝑖𝛽𝑗, tal que, na abordagem probit 

Multinomial modela-se a probabilidade do indivíduo 𝑖 “escolher” a situação 𝑗 

assumindo que os termos de erro do modelo, neste caso 𝑢 = (𝑢𝑖1, 𝑢𝑖2, 𝑢𝑖3), são em 

conjunto normalmente distribuídos (𝑢~𝑁(0, ∑)). Assim,  Pr(𝐻𝑖 = 𝑗) pode ser obtido 

usando as propriedades da distribuição Normal. 
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Generalizando, sejam as duas alternativas de resultados 𝑗 ≠ 𝑘, onde os erros são 

assumidos normalmente distribuídos com média zero e variância constante, a 

probabilidade da alternativa 𝑗 ser “escolhida” pelo indivíduo 𝑖 é: 

 

Pr(𝐻𝑖 = 𝑗) = 𝑃𝑖𝑗 = Pr {𝑢𝑖𝑘 − 𝑢𝑖𝑗 ≤ (𝑧1𝑖𝑗 − 𝑧1𝑖𝑘)
′
𝛽 + 𝑧1𝑖′(𝛽

𝑗
− 𝛽

𝑘
)} ,

para todo 𝑘 
(5.17) 

Conforme Cameron e Trivedi (2005), a função de densidade conjunta das diferenças 

dos termos de erro (𝑢) normalmente distribuídos geram probabilidades de escolhas 

com integrais dimensionais (𝐽 − 1). Portanto, o principal problema prático de modelos 

multinomiais probit, quando se tem muitas possibilidades de alternativas (𝐽 elevado), 

é que o cálculo dessas integrais não é viável com métodos comuns de integração no 

processo de maximização iterativa da estimativa de máxima verossimilhança25.  

Quando há poucas alternativas, como nesta aplicação com três possibilidades de 

transição, os métodos de quadratura podem ser usados para computar 

numericamente a integral26. Assume-se que os erros específicos das alternativas são 

normais padrão independentes (não correlacionados), de modo que, ∑ = 𝐼. Assim, a 

integral bidimensional (𝐽 − 1 = 2) em (5.17) pode ser reduzida a uma integral 

unidimensional que pode ser aproximada usando métodos de quadratura, e, por 

conseguinte, a função de verossimilhanças pode ser obtida e maximizada (simulated 

maximum likelihood). Apesar do modelo multinomial probit ser qualitativamente similar 

ao modelo multinomial logit, o primeiro possui um processo de estimação mais custoso 

do ponto de vista computacional, por isto é menos usado nas aplicações empíricas 

(CAMERON, TRIVEDI, 2005). 

 

25 Os modelos multinomiais probit lidam com uma integral dimensional para a qual não existe uma 
solução de forma fechada e a computação não é simples, em contraste aos modelos multinomial logit 
(gerais), em que a distribuição do termo de erro é tal que (5.17) tem uma solução de forma fechada 
(CAMERON, TRIVEDI, 2005; LONG, FREESE, 2014). 

26 Cameron e Trivedi (2005) destacam essa possibilidade para o computo da integral em casos de três 
ou quatro alternativas, ou quando ∑ = 𝜎2𝐼. Por essa razão, a abordagem multinomial probit é 
tipicamente usada quando o número de escolhas (𝐽) é relativamente pequeno. 
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Na equação (5.17), 𝑧1𝑖 é o conjunto de fatores exógenos, já definidos em (5.13), e 

atribuídos ao indivíduo 𝑖. Utilizando como categoria base a permanência na inatividade 

(𝑗 = 1) garante-se a identificação, tal que 𝛽1 é normalizado para zero e os coeficientes 

são interpretados sempre em relação a tal categoria. O modelo multinomial probit não 

permite a estimação dos parâmetros de interesse em si, mas apenas das diferenças 

(𝛽2 − 𝛽1) e (𝛽3 − 𝛽1), para 𝑗 = 2, 3. 

Para corrigir o possível viés de seletividade da amostra, decorrente do condicionante 

inicial (amostra de famílias que o principal responsável trabalha e o cônjuge/filho(a) 

está inativo na primeira entrevista), na análise multinomial segue-se um procedimento 

análogo ao do modelo probit com correção de viés seleção amostral via procedimento 

de Heckman (1976) e Van de Ven e Van Pragg (1981). 

O modelo de correção de seleção amostral de Heckman aborda o problema do viés 

de seleção por meio da interação de duas equações: uma considerando, de maneira 

apropriada, os mecanismos que determinam a variável de resultado; e uma equação 

de seleção, que considera a amostra, cujo resultado é observado, e os mecanismos 

determinantes desse processo de seleção (GAO, et al., 2014). 

Agora, a primeira equação é um modelo probit multinomial, para examinar a 

probabilidade de ativação, especificamente para o desemprego e para o emprego, vis 

a vis a permanência na inatividade. Idealmente, o fato da potencial mão de obra 

adicional poder transitar para mais de uma possibilidade deve ser levado em 

consideração. Assim, dado 𝑢 = (𝑢𝑖1, 𝑢𝑖2, 𝑢𝑖3), e examinando apenas as diferenças dos 

parâmetros para 𝑗 = 2, 3 (transições para o desemprego e para ocupação, 

respectivamente), a equação de seleção (5.16) para análise multinomial pode ser 

reescrita como: 

𝑦2𝑖 = (𝑧2𝑖𝜔 + 𝑢2𝑖 > 0) 

onde 

𝑢1𝑗~𝑁(0,1) 

𝑢2~𝑁(0,1) 

corr(𝑢12, 𝑢2) = 𝜌2     para 𝑗 = 2 

corr(𝑢13, 𝑢2) = 𝜌3     para 𝑗 = 3 

(5.18) 
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De maneira similar ao modelo probit com correção de viés, 𝜌2 e 𝜌3  representa a 

correlação entre os termos de erro a serem estimados para 𝑗 = 2, 3, nesta ordem. 

Usando a abordagem de Heckman, portanto, a amostra de 𝑦2𝑖 > 0 pode ser 

selecionada e modelada, para a estimação apropriada do modelo multinomial probit 

com correção do viés de seleção (GLEWWE, 1993; ROODMAN, 2011)27. 

A estimação do modelo multinomial por tal método, destinado a corrigir o viés de 

seleção, baseia-se na utilização de uma variável instrumental que afete a 

probabilidade de ser inativo numa família em que o principal responsável trabalha, e 

que não afete, porém, a “escolha” entre permanecer inativo, transitar para o 

desemprego ou transitar para o trabalho. Novamente assume-se que o tamanho da 

família é condicionante da seleção amostral, mas não afeta diretamente a 

probabilidade de transição para as categorias específicas (trabalho, desemprego e 

permanecer inativo). 

Por fim, pra todos os modelos analisados, é possível calcular a média das 

probabilidades estimadas (efeitos marginais médios) para as variáveis independentes 

assumindo que, seja 𝑤 a característica de interesse, para os valores 𝑤 = {𝑤1, … , 𝑤𝐿} 

as probabilidades previstas para a amostra selecionada (𝑦2 = 1) são calculadas 

como: 

 

{�̅̂�(𝐻 = 𝑗|𝑍1, 𝑤 = 𝑤1), … , �̅̂�(𝐻 = 𝑗|𝑍1, 𝑤 = 𝑤𝐿)} (5.19) 

Na expressão acima 𝑍1 é a matriz das características observáveis e �̂�(∙) é calculada 

com os coeficientes estimados dos modelos. 

 

27 É importante ressaltar que, apesar do processo de estimação do modelo multinomial probit permitir 
que a hipótese de independência das alternativas irrelevantes (IIA) seja relaxada, os modelos 
multinomiais probit, com e sem correção de viés de seleção, estimados assumem a hipótese IIA como 
válida. Essa opção se deu por dois motivos. Primeiro, porque assim não se incorre num processo de 
estimação menos robusto, comparativamente ao modelo multinomial logit (KEANE, 1992). Segundo, 
porque a hipótese de independência das alternativas se sustenta pela própria natureza da variável de 
resultado que está sendo modelada. O indivíduo pode até escolher pela ativação, mas se ele transita 
para uma situação de emprego ou desemprego não é uma escolha dele propriamente dita. Então há 
independência das alternativas. 
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5.4 Dados e variáveis 

Para atingir os objetivos propostos neste capítulo, são exploradas as possibilidades 

das informações longitudinais dos microdados da Pesquisa Mensal do Emprego 

(PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A PME trata-se de um levantamento estatístico domiciliar mensal sobre o mercado de 

trabalho metropolitano no Brasil – com foco nas regiões metropolitanas do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. Tal pesquisa 

possui um esquema de rotação de painéis, em que cada domicílio responde ao 

questionário por quatro meses consecutivos, em seguida, é retirado da amostra pelos 

oito meses conseguintes e, novamente, o domicílio é pesquisado por mais quatro 

meses. Depois dos últimos quatro meses, o domicílio é definitivamente excluído da 

pesquisa.  

Ribas e Soares (2008) ressaltam que não é possível observar todos os indivíduos da 

amostra em todas as oito entrevistas, o que caracteriza a PME como um painel 

incompleto. Tal desgaste (ou atrito) pode ocorrer, na concepção dos autores, por três 

motivos: a mobilidade geográfica dos indivíduos que compõem a amostra; a recusa 

de ser entrevistado; e a imprecisão na declaração das informações usadas como 

critério de emparelhamento. Como a PME não reporta um código que permita 

identificar com absoluta certeza um mesmo indivíduo em períodos distintos, utiliza-se 

algumas variáveis básicas que aparecem na pesquisa – a citar, nº de controle (V040), 

nº de série (V050), gênero (V203) e idade (calculada da V234) – para capturar o 

mesmo indivíduo nas entrevistas em meses distintos. Obviamente, caso alguma 

destas variáveis sejam inconsistentes entre os períodos, o indivíduo ficará fora da 

amostra28. Apesar disso, a PME é uma das melhores bases no Brasil para investigar 

transições observadas na força de trabalho. 

Os dados da PME revelam tendências dos mercados de trabalho, no que tangencia 

emprego e desemprego, com base em informações conjunturais. Na literatura 

 

28 Ribas e Soares (2008) enfatizam que isso pode gerar um “falso atrito” de observações, o que sobre 

estima o verdadeiro desgaste do painel. Ver Ribas e Soares (2008) para mais detalhes. 
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brasileira, Gonzaga e Reis (2011) analisam o efeito trabalhador adicional juntamente 

com o efeito desalento para participação na força de trabalho das esposas, utilizando 

os dados da PME de janeiro de 1991 até dezembro de 2002; já Oliveira et al. (2014) 

testam apenas a hipótese de efeito trabalhador adicional para filhos com dados da 

PME de 2002 a 2013.  

A contribuição da presente análise está no fato de uma investigação ao longo do 

tempo e tendo em conta os aspectos geracionais do efeito trabalhador adicional. 

Considera-se os demais membros do domicílio, isto é, as esposas e filhos ou filhas, 

para medir o efeito trabalhador adicional, e analisa-se separadamente esses três 

grupos de indivíduos. Essa abordagem é reflexo da ideia de que as visíveis mudanças 

demográficas, neste caso, primordialmente associadas a mudanças nos agregados 

familiares atreladas às alterações dos papéis de gênero tradicionais, são relevantes 

para mensuração do efeito trabalhador adicional.  

Vale ressaltar que a estrutura em painel da PME é essencial na estimação do efeito 

trabalhador adicional, devido ao fato de permitir que seja observada as transições 

mensais na ocupação, por exemplo, da inatividade em um período para a participação 

em um período posterior e, também, do emprego para o desemprego. 

Em relação a amostra, utiliza-se os indivíduos que se declararam cônjuges do sexo 

feminino29, filhos e filhas, inativos na primeira entrevista cujos “provedores” se 

declararam ocupados na primeira entrevista, entre os anos de 2002 e 2015. Para as 

estimações, especificamente, utilizar-se-á os grupos etários de 18-38 e 21-64 anos de 

idade, para filhos(as) e cônjuges, respectivamente30.   

Assim, seguindo Gonzaga e Reis (2011) e Oliveira et al. (2014), o grupo de tratamento 

é composto pelos “não principais responsáveis” que transitaram para a atividade entre 

 

29 A proporção de indivíduos que se declaram cônjuges do sexo masculino na PME é cerca de 5% de 
toda amostra. Do total cônjuges cerca de 19% são homens. Optou-se por utilizar exclusivamente 
apenas as mulheres cônjuges porque os determinantes da ativação masculina, nesse caso, parecem 
ser bastante distintos daqueles que afetam a ativação feminina. Contudo, os resultados para os 
cônjuges do sexo masculino podem ser disponibilizados via solicitação. 

30 Na análise exploratória, com o intuito de examinar um grupo mais geral, observa-se as informações 
daqueles com idade entre 15 e 64 anos (população potencialmente ativa, segundo o IBGE). 
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a segunda e a quarta entrevistas e cujos “provedores” transitaram da situação de 

ocupados para desempregados entre a primeira e a segunda entrevistas. O grupo de 

controle é formado pelos “não principais responsáveis” que transitaram para a 

atividade entre a segunda e a quarta entrevistas, cujos “provedores” permaneceram 

empregados nesse mesmo intervalo de tempo. 

O Quadro 4 apresenta as variáveis possivelmente relacionadas com a variável 

dependente, de ativação na força de trabalho dos indivíduos que se declaram não ser 

os principais provedores das famílias. Examina-se os efeitos trabalhador adicional e 

desalento. Adicionalmente, o resultado desses dois efeitos sobre a participação na 

força de trabalho é controlado por características individuais, familiares, e do provedor 

e de seu emprego. 

Espera-se que uma dummy de transição do principal responsável, do emprego para o 

desemprego, capte o efeito trabalhador adicional, de modo que se o sinal do 

coeficiente associado a essa variável for positivo e significativo há um efeito 

trabalhador adicional operando no período de análise. O efeito desalento é captado 

por um sinal positivo da variável independente que o representa, refletindo a 

característica pró-cíclica da participação na força de trabalho, inerente ao efeito 

desalento.  
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QUADRO 4 – Variáveis possivelmente relacionadas com a variável dependente: 

participação na força de trabalho – PME (2002-2015)  

CARACTERÍSTICAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES REFERÊNCIAS 

Efeito trabalhador adicional 
Dummy de transição do principal responsável (chefe) 
do emprego para desemprego 

Spletzer (1997); Fernandes e Felício 
(2005); Gonzaga e Reis (2011); 
Beylis (2012); Bredtmann, Otten, 

Rulff (2014); Oliveira et al. (2014); 
Ayhan (2015) 

Efeito desalento 

Diferença entre o logaritmo do rendimento médio do 

trabalho no período t e o logaritmo do rendimento 
médio do trabalho em todos os períodos para aqueles 
no grupo de tratamento (onde o principal responsável 

perdeu o emprego) e de controle (onde o principal 
responsável não perdeu o emprego) 

Benati (2001); Darby et al. (2001); 

Gonzaga e Reis (2011) 

Individuais  

Idade (grupos trianuais de idade) 

Gonzaga e Reis (2011); 
Giannakopoulos (2015); Beylis 

(2012) 

Raça (1 = preta, 2 =parda, 3 =branca) 

Escolaridade (1 = sem escolaridade ou menos de 1 
ano de estudo, 2 = de 1 a 3 anos de estudo, 3 = de 4 

a 7 anos de estudo, 4 = de 8 a 10 anos de estudo, 5 = 
de 11 ou mais anos de estudo) 

Região metropolitana de residência   

(1 = Recife, 2 = Salvador, 3 = Belo Horizonte, 4 = Rio 
de Janeiro, 5 = São Paulo, 6 = Curitiba, 7 = Porto 
Alegre)  

Estudante  (1 = sim, 0 = não)(c)   

Do provedor e de seu 
emprego 

Rendimento do trabalho no primeiro mês de entrevista 
Gonzaga e Reis (2011) 

Possuía carteira de trabalho (1 = sim, 0 = não) 

Familiares 

Número de filhos entre 0 e 6 anos de idade na família(b) 
Gonzaga e Reis (2011); Bredtmann, 
Otten, Rulff (2014); Giannakopoulos 

(2015); Beylis (2012) 

Número de pessoas com mais de 65 anos no domicílio   

Família convivente   

Homogamia educacional(b)   

Tipo de família  

(1 = casal com filhos, 2 = monoparental)(c) 
  

Filho mais velho  (1 = sim, 0 = não)(c)   

Tamanho da família (1 = 2 pessoas, 2 = 3 pessoas, 3 
= 4 pessoas, 4 = 5 pessoas, 5 = 6 pessoas, 6 = 7 

pessoas ou mais)(d) 

  

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: 

(a) São excluídos da amostra os domicílios com apenas um residente.  

(b) Variáveis exclusivamente para respondentes esposas. 

(c) Variáveis exclusivamente para respondentes filhos ou filhas. 

(d) O tamanho da família não está diretamente associado à participação na força de trabalho, mas é usado na 
equação de seleção para modelar a restrição inicial, isto é, a restrição de que, para esposas, utiliza-se a 
amostra de famílias em que o principal responsável está empregado e o cônjuge do sexo feminino inativa no 
primeiro mês de entrevista; e que, para filhos ou filhas, utiliza-se a amostra de famílias em que o principal 
responsável está empregado e a filha(o) inativa(o) no primeiro mês de entrevista. 

 

Em síntese, as evidências mais fortes na literatura, em relação as demais variáveis 

individuais de controle, são as de que a idade e os anos de estudo do indivíduo “não 

principal responsável” exercem um efeito positivo sobre a sua participação na força 

de trabalho (GONZAGA, REIS, 2011; GIANNAKOPOULOS, 2015; BEYLIS, 2012). 
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Referente as características do principal responsável, os estudos têm mostrado uma 

relação inversa das variáveis indicadoras de escolaridade e do rendimento do trabalho 

dele com a participação na força de trabalho daqueles “não principais responsáveis” 

(GONZAGA, REIS, 2011; GIANNAKOPOULOS, 2015; BEYLIS, 2012; BREDTMANN 

et al., 2014). 

A respeito das características familiares, tem-se percebido que, no geral, quanto maior 

o número de crianças no domicílio, menores serão as chances de participação das 

esposas na força de trabalho (GONZAGA, REIS, 2011; BREDTMANN et al., 2014; 

GIANNAKOPOULOS, 2015; BEYLIS, 2012). Optou-se por utilizar apenas crianças 

com menos de seis anos porque, como está sendo examinadas as transições 

observadas de um mês para outro, há uma suspeita de que esse processo de ativação 

é sim condicionado pelo número de crianças pequenas que demandam mais 

cuidados, mas não diretamente pelo número de crianças maiores. Neste sentido, 

como mencionado, o tamanho da família já é usado para instrumentalizar a situação 

no mercado laboral na primeira entrevista, com o intuito, por exemplo, de identificar o 

efeito causal do número de filhos sobre a participação na força de trabalho (ANGRIST, 

EVANS, 1998; FRENETTE, 2011; CACERES-DELPIANO, 2012). A hipótese é que a 

fecundidade tem um impacto causal sobre a inatividade feminina, isto é, se o tamanho 

da família tem um impacto negativo sobre a participação na força de trabalho, isto é 

percebido sobre a restrição inicial. 

No Quadro 4 fica evidente que ainda há diversas variáveis familiares não exploradas 

na literatura, que o presente estudo se propõe a examinar. Referente a estrutura do 

arranjo familiar, optou-se pela classificação usual de unidades familiares e não 

familiares (WAJNMAN, 2012). No estudo, as unidades não familiares são aquelas com 

apenas um indivíduo ou em que não há algum indivíduo que possui laços de 

parentesco, tais grupos são excluídos da amostra. As unidades familiares são: casal 

sem filhos, casal com filhos, pai ou mãe com filhos (monoparentais). Para captar a 

característica de famílias conviventes, estruturas que possuem outros parentes, além 

do núcleo familiar, cujo vínculo não é especificado na PME, foi incluído uma dummy 

de famílias conviventes. 

A homogamia educacional refere-se ao casamento entre indivíduos com o mesmo 

nível de realização educacional (ESTEVE, MCCAA, 2007). Vale ressaltar que a 
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intenção, ao inserir tal variável nas estimações para casais, é ponderar em certa 

medida a seletividade conjugal na dimensão escolaridade e seu efeito sobre a 

ativação das esposas na força de trabalho. Apesar de alguns estudos examinarem a 

influência do nível de escolaridade do principal responsável da família sobre o 

processo de ativação das esposas (GONZAGA, REIS, 2011; BREDTMANN et al., 

2014; GIANNAKOPOULOS, 2015; BEYLIS, 2012), o enfoque no exame do grau de 

escolaridade conjunto do casal é pouco explorado nesse tipo de análise. Esteve e 

McCaa (2007) notam, numa análise para o Brasil e México, que a homogamia 

educacional aumenta significativamente entre os mais escolarizados com a revolução 

na escolaridade em ambos países entre 1970 e 200031. Eles também percebem que, 

comparativamente, a homogamia educacional é maior no Brasil do que no México, o 

que possivelmente está associado, para eles, a um reflexo de uma maior 

desigualdade social, enquanto as diferenças de gênero são maiores no México. 

Nas estimações para filhos e filhas, as variáveis identificadoras de tipo de família – 

isto é, se o filho está numa família monoparental ou não –, e de filho mais velho são 

examinadas como possíveis determinantes da probabilidade de ativação na força de 

trabalho dos filhos. 

5.5 Resultados e análises 

5.5.1 Análise descritiva: Reflexões sobre a força de trabalho no Brasil 
metropolitano entre 2002 e 2015 

Nesta seção é feita uma extensa análise das informações exploratórias que podem 

ser extraídas da PME. O enfoque é essencialmente, primeiro, observar como as 

mudanças demográficas estão relacionadas às transformações do agregado familiar 

e às modificações da composição da força de trabalho; e, segundo, investigar como o 

ciclo econômico (expansões e recessões) se relaciona com a participação agregada 

na força de trabalho dos distintos membros do domicílio. A análise desses dois pontos 

 

31 Essa revolução na escolaridade é marcada por um contexto histórico de expansão educacional, 
melhoria dos retornos educacionais e aumento da participação das mulheres na atividade econômica 
(ESTEVE, MCCAA, 2007). 
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é conduzida para o Brasil metropolitano de 2002 a 2015, através dos dados mensais 

da PME. 

Para a análise da composição dos indivíduos e famílias residentes das áreas 

metropolitanas abrangidas pela PME, na presente seção, considera-se apenas os 

indivíduos que se declaram chefes, cônjuges ou filhos, com idade entre 15 e 64 anos32.  

Ao observar uma composição geral da amostra por sexo, idade e escolaridade nos 

dois anos extremos da análise, isto é 2002 e 2015 (Tabela 13), percebe-se de maneira 

bastante nítida os reflexos da ampliação da escolaridade. Quando observado os 

grupos etários, nota-se que as maiores proporções, tanto de homens, como de 

mulheres, sem escolaridade ou com menos de um ano de estudo, e com menos de 

três anos de estudo, estão entre os indivíduos de 50 a 64 anos de idade. Ademais, 

tais proporções, em geral, crescem de 2002 para 2015, dentro desse grupo etário.  

Destaca-se, por exemplo, que a proporção de mulheres de 60 a 64 anos de idade, 

sem escolaridade ou com menos de um ano de estudo, cresceu em 59% de 2002 para 

2015 (passando de 15,81% para 25,20%), também a proporção de homens cresceu 

em 44% (passando de 11,33% para 16,37%).  A proporção de mulheres e homens 

nesse mesmo grupo etário mais que dobra de 2002 para 2015 quando observado os 

indivíduos que possuem de um a três anos de estudo. Por outro lado, as maiores 

proporções de indivíduos com mais de oito anos de estudos estão nos grupos etários 

de 15 a 44 anos de idade. Isso possivelmente se justifica pela maior facilidade de 

acesso à educação nas coortes mais jovens. 

Uma tendência geral perceptível é que de 2002 para 2015 as proporções de indivíduos 

se reduzem para todos os grupos etários até os 39 anos de idade, nos agrupamentos 

de escolaridade de até 10 anos de estudo. Já entre os grupos etários de 50 a 64 anos 

de idade as proporções se elevam em todos os agrupamentos de escolaridade. Isto 

certamente é uma característica da amostra, que reflete o próprio processo de 

envelhecimento populacional. 

 

32 Mantém-se apenas os indivíduos que, durante as quatro primeiras entrevistas, não mudam de 
posição na família. São excluídos aqueles cujo rendimento mensal do trabalho principal era superior a 
R$ 300.000. 
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TABELA 13 – Composição da população metropolitana por nível de escolaridade e por grupos etários e sexo (em 

percentual) - 2002 e 2015 

 Sem Instrução ou menos de 
1 ano de estudo 

De 1 a 3 anos de estudo De 4 a 7 anos de estudo De 8 a 10 anos de estudo 
De 11 ou mais anos de 

estudo 
 homens mulheres homens mulheres homens Mulheres homens mulheres homens mulheres 

 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 2002 2015 

15 a 19 anos 7,03 7,13 3,36 3,79 7,99 4,30 4,52 2,83 16,78 12,77 12,72 8,84 27,38 26,71 28,96 25,96 5,53 4,36 6,71 4,34 

20 a 24 anos 7,25 6,55 3,92 2,94 7,84 2,32 5,14 1,26 10,35 5,09 8,70 2,92 15,16 10,61 13,13 8,16 19,51 12,72 19,89 12,08 

25 a 29 anos 7,79 5,20 6,07 3,41 9,01 2,85 7,83 1,59 11,02 4,80 10,49 3,67 10,58 8,16 10,77 6,97 14,34 13,97 15,52 13,53 

30 a 34 anos 10,31 8,25 6,48 4,74 10,64 5,00 10,19 4,14 11,26 6,44 11,43 5,73 10,38 8,06 10,73 7,93 12,54 14,25 13,35 14,87 

35 a 39 anos 10,85 10,58 8,00 6,49 10,76 10,03 11,83 6,04 11,02 9,66 11,95 9,00 10,28 8,58 10,56 8,85 12,80 13,04 12,23 13,20 

40 a 44 anos 11,63 9,30 11,20 10,47 12,02 10,96 11,70 8,84 11,14 11,32 12,47 11,07 9,05 9,21 9,02 9,28 11,40 10,81 11,18 10,83 

45 a 49 anos 10,33 9,12 13,92 10,28 10,44 13,58 12,80 13,49 9,25 11,82 10,79 12,94 7,21 8,33 6,68 9,23 8,92 9,25 8,69 9,48 

50 a 54 anos 12,58 15,32 16,17 16,06 12,46 14,44 13,64 18,16 8,59 12,88 9,14 14,71 4,74 8,59 4,81 9,74 7,31 9,05 6,25 8,87 

55 a 59 anos 10,90 12,16 15,08 16,63 9,84 15,79 12,39 19,64 5,88 12,65 6,89 15,66 3,04 6,63 3,11 8,08 4,56 7,21 3,78 7,36 

60 a 64 anos 11,33 16,37 15,81 25,20 8,98 20,73 9,96 24,01 4,72 12,57 5,42 15,45 2,17 5,10 2,23 5,80 3,08 5,35 2,39 5,44 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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No tocante as características por sexo, percebe-se que as proporções de homens e 

mulheres nos subgrupos por ano não mudam expressivamente, à exceção dos 

percentuais nos grupos etários mais jovens e menos escolarizados. Especificamente, 

nos grupos etários entre 15 e 29 anos de idade e com menos de 3 anos de estudos, 

as proporções de homens nos subgrupos da Tabela 13 chegam a representar o dobro 

das proporções de mulheres, tanto para o ano de 2002, como o de 2015. 

Portanto, a Tabela 13 apresenta uma composição geral do Brasil metropolitano que é 

utilizado como amostra nesta tese. Como a análise individual aqui estará sempre 

vinculada ao agregado familiar, faz-se necessário observar a composição das famílias 

brasileiras metropolitanas. 

No que diz respeito à distribuição percentual dos tipos de família, ao longo dos anos, 

são visíveis a queda na proporção de casais com filhos e o aumento na proporção de 

famílias unipessoais e compostas de casal sem filhos. Evidências de que a 

composição das estruturas familiares no Brasil está mudando (Gráfico 9). 

GRÁFICO 9 – Distribuição percentual dos tipos de composição familiar, ao 
longo dos anos (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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compostos de uma mãe e uma ou mais crianças representavam 77,29% das famílias 

monoparentais em 2002, e 78,80% das famílias monoparentais em 2015. Na média 

desses quatorze anos, 77,15% das famílias monoparentais eram de chefia feminina, 

e 19% do total das famílias brasileiras são monoparentais com principais responsáveis 

mulheres.  Apesar dessa realidade, o Gráfico 9 mostra que há sinais de mudanças 

nos arranjos familiares brasileiros. 

A proporção de famílias conviventes se eleva no período de análise. Em 2002, 11,64% 

das famílias da amostra dividiam o domicílio com outros residentes que não 

pertenciam diretamente a família principal, enquanto que essa proporção alcança 

12,59% em 2015. 

Neste contexto, Wajnman (2012), utilizando os censos demográficos brasileiros, já 

havia destacado as tendências de redução na proporção de pessoas em domicílios 

do tipo nuclear mais tradicional – isto é, casais com filhos –, aumentando a proporção 

de formas familiares alternativas – casais sem filhos, unipessoais e monoparentais –, 

bem como um aumento na proporção de pessoas em famílias estendidas. No estudo, 

esse aumento na proporção de indivíduos em famílias estendidas é justificado pela 

corresidência estendida. Para a autora, a paternidade e, mais fortemente, a 

maternidade solteira, resulta precisamente nesta correspondência de pais com filhos 

e netos. Wajnman (2012) também observa que, entre 1960 e 2000, houve um aumento 

na corresidência de filhos adultos com suas mães, devido muito mais ao aumento na 

propensão a corresidir – derivado da maior sobrevivência das mães –, do que pelo 

aumento da disponibilidade de parentes. 

É importante recordar que apenas a restrição inicial (de principal responsável 

empregado e cônjuge/filho(a) inativo em t) não está ativa. Nesta seção, optou-se, de 

outro modo, por incorporar uma análise mais abrangente da PME, de forma a 

proporcionar uma compreensão geral da amostra de residentes e famílias das seis 

regiões metropolitanas em questão, sem impor restrições sobre as ocupações desses 

indivíduos. 

Em relação a organização econômica dos domicílios necessariamente analisa-se uma 

estatística que é familiar, e não individual. Considerando exclusivamente as estruturas 

familiares compostas de casais (com ou sem filhos), assume-se uma definição 
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específica para organização econômica das famílias, tal que, uma família é “female 

breadwinner” se a mulher é o único fornecedor econômico, isto é, ela é o único 

membro da família empregada; uma família é “male breadwinner” se o único provedor 

é o homem; quando ambos os parceiros estão empregados, a família é “dual earner”; 

caso ambos estejam desempregados tem-se uma família “unemployed couple” 

(RUGGLES, 2015; VIDAL-COSO, BUENO, 2016). Vale destacar que não é o foco de 

interesse, nesta parte da análise, a auto declaração individual de principal responsável 

pela família (chefe), mas sim identificar quem é efetivamente o principal provedor da 

família em termos de geração de renda. 

A evolução da organização econômica das famílias ao longo dos anos (Gráfico 10) 

evidencia uma mudança na composição dos lares de casais, com um aumento 

expressivo do número de famílias de duplo provedores (que aumentou em cerca de 

20% de setembro de 2002 para o mesmo mês de 2015) e uma queda acentuada do 

número de famílias com único provedor homem (que diminui em aproximadamente 

21% de setembro de 2002 para o mesmo mês de 2015). 

GRÁFICO 10 – Evolução da organização econômica dos lares, ao longo dos 

anos (em percentual) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
 

Explorando longitudinalmente o arranjo econômico dos casais, fica evidente que, a 
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breadwinner, não é mais o sistema familiar econômico predominante entre os casais. 

As famílias de dupla renda tornam-se mais expressivas ao longo dos anos. Nesse 

sentido, a necessidade de uma maior renda – tal que, muitas vezes o salário de 

apenas um dos parceiros não é mais suficiente para cobrir as despesas familiares –, 

bem como os papéis ideológicos de gênero – o desejo das mulheres de desenvolver 

suas carreiras profissionais –, são possíveis explicações, apontadas pela literatura, 

por trás dessa mudança (VIDAL-COSO, VILHENA, 2014; RUGGLES, 2015; VIDAL-

COSO, BUENO, 2016). 

O Brasil não é um caso atípico, já que a divisão tradicional do trabalho baseada no 

modelo male breadwinner tem se tornado cada vez mais obsoleta para muitas 

sociedades ocidentais (JANSSENS, 1997; LEWIS, 2001). A expansão do acesso a 

educação e o aumento da participação feminina na força de trabalho, bem como a 

normalização do divórcio, e as mudanças nas percepções sociais a respeito da 

maternidade solteira e da coabitação, são fatores fundamentais para o 

empoderamento das mulheres (VIDAL-COSO, BUENO, 2016), e para o processo de 

transição demográfica brasileiro, discutido no Capítulo 2. É exatamente neste 

contexto, em que as mulheres entram na esfera produtiva do mercado, gerando mais 

pares familiares igualitários em termos de emprego, que as famílias dual earners se 

tornam generalizadas (BLOSSFELD, DROBNIC, 2001; MCDONALD, 2013). 

Outro fato que merece atenção é que, apesar do percentual de famílias com único 

provedor de renda mulher oscilar entre 6% e 9% dos casais ao longo dos anos, esse 

percentual cresce sensivelmente, passando de 7,62% para 8,93% das famílias, de 

setembro de 2002 a 2015. Adicionalmente, a partir de 2014 o mercado de trabalho 

brasileiro enfrentou duras condições decorrentes da crise econômica. Percebe-se o 

possível impacto da crise nos papéis de renda dentro dos agregados familiares, em 

particular devido à sensível crescente presença de casais female breadwinner e 

unemployed couple a partir de 2014, como uma consequência de um maior 

desemprego masculino. 

Pode-se concluir, do Gráfico 10, que a família de dupla renda é atualmente um modelo 

prevalecente entre os casais no Brasil metropolitano. O efeito da crise econômica e o 

aumento do desemprego explicam, em certa medida, o aumento das estruturas de 

provedora mulher e onde nem ela nem ele estavam trabalhando. 
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Compreendendo um pouco melhor a relação entre provedor declarado e o provedor 

efetivo de renda dos domicílios, nota-se que a auto declaração de principal 

responsável (chefe) é um bom reflexo de quem de fato é o provedor da família. 

Considerando apenas famílias compostas por casais, com ou sem filhos, percebe-se 

que das famílias dual earner 79,4% são famílias chefiadas por homens. Esse 

percentual entre as famílias male breadwinner e unemployed couple é de, 

respectivamente, cerca de 83% e 85%. O fato mais curioso é que, para as famílias em 

que apenas a mulher estar empregada (female breadwinner), na média da amostra 

de casais apenas 19% se declaram chefiadas por mulheres. Em outras palavras, 81% 

desses domicílios específicos se declaram chefiados por homem, apesar do único 

provedor de renda da família ser a mulher nestes agregados.  

Seguindo Vidal-Coso e Bueno (2016), a Tabela 14 mostra a dinâmica intra casal de 

uma observação 𝑡 para a seguinte 𝑡 + 1, tal que, através das transições observadas 

de casais de dupla renda (dual earner) para casais female breadwinner, torna-se 

possível identificar trabalhadoras resilientes; enquanto observando as transições de 

casais que eram em 𝑡, formalmente, casais male breadwinner ou casais onde nenhum 

dos parceiros estavam empregados, examina-se a proporção de mulheres recém-

chegadas a força de trabalho. Perceba que, neste último caso, tem-se uma análise 

diferenciada para a entrada na força de trabalho daquelas que estavam inicialmente 

na inatividade (male breadwinner em 𝑡) e no desemprego (unemployed couple em 𝑡).  

TABELA 14 – Transição de t para t+1 da organização econômica dos lares (em 

percentual) - 2002 e 2015 

 2002 2015 

Organização econômica 
das famílias em t 

Organização econômica das 
famílias em t+1 

Organização econômica das famílias 
em t+1 

DE MB FB UC Total DE MB FB UC Total 

dual earner (DE) 90,01 6,28 2,87 0,84 100 90,95 5,79 2,68 0,59 100 

male breadwinner (MB) 5,62 90,14 0,52 3,72 100 7,67 88,37 0,61 3,35 100 

female breadwinner (FB) 14,31 3,24 76,68 5,77 100 14,47 2,50 76,34 6,69 100 

unemployed couple (UC) 2,61 13,42 3,85 80,12 100 2,72 10,65 4,90 81,73 100 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Entre as que transitam, a maioria das famílias female breadwinner são de mulheres 

recém-chegadas no mercado de trabalho, que transitam da situação de desemprego 

(3,85%, em 2002, e 4,90%, em 2015, das famílias em que o casal está desempregado 
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passam a configuração de uma família female breadwinner), e resistentes no mercado 

de trabalho, que estavam em famílias de duplo rendimento em 𝑡 (2,87%, em 2002, e 

2,68%, em 2015, das famílias dual earner tornam-se female breadwinner). Assim, a 

principal fonte de eventuais casais female breadwinner é proveniente de uma situação 

anterior em que ambos os parceiros estavam desempregados. Por outro lado, a 

situação de male breadwinner é o principal destino dos casais sem renda (13,42%, 

em 2002, e 10,65%, em 2015 durante a crise). 

Na Tabela 14 as diagonais indicam a imobilidade. Como as transições de 𝑡 para 𝑡 + 1 

ocorrem de um mês para outro mês, há uma expressiva imobilidade dos arranjos 

econômicos familiares. Ademais, tais referidas proporções praticamente não sofrem 

alterações de 2002 para 2015. Nota-se que, por exemplo, tanto em 2002, como em 

2015, cerca de 90% dos casais com duplo rendimento mantiveram sua situação de 

emprego de um mês para outro33. 

Concentrando-se nas transições das famílias para uma estrutura female breadwinner 

no período 𝑡 + 1, como consequência do desemprego ou inatividade dos parceiros 

homens, isto é, os arranjos que transitam de male breadwinner para female 

breadwinner, nota-se que tais transições familiares representam uma pequena parcela 

dos casais, em 2002 e 2015. Essa escassez de transições male breadwinner para 

female breadwinner supostamente ocorre porque um casal male breadwinner 

provavelmente mudará primeiro para uma circunstância sem receita (onde nenhum 

dos parceiros estão inseridos no mercado de trabalho remunerado), antes de se tornar 

um casal female breadwinner (VIDAL-COSO, BUENO, 2016). Examinando 2002 e 

2015, não parecem ter ocorrido fortes mudanças nas transições das organizações 

econômicas dos casais. 

Observando as proporções de famílias que transitam de um mês para o outro (de 𝑡 

para 𝑡 + 1) para as diferentes formas de organização econômica dos lares, cujos 

rendimentos dos principais responsáveis no período t se encontram abaixo da 

mediana em relação ao total da amostra e acima da mediana em relação ao total da 

 

33 Vale mencionar que Vidal-Coso e Bueno (2016) encontram resultados análogos para imobilidade dos 
casais dual earner na Espanha nos intervalos 2005-2007 (90,6%), 2008-2012 (90,2%) e 2013-2015 
(91,3%), em um exame para as transições trimestrais. 
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amostra, algumas diferenças marcantes por grupo de rendimento precisam ser 

destacadas (Tabela 15). 

TABELA 15 – Transição de t para t+1 da organização econômica dos lares, por 
rendimento do principal responsável (em percentual) 

 
Famílias com renda abaixo da 

mediana 
Famílias com renda acima da 

mediana 

Organização econômica 
das famílias em t 

Organização econômica das 
famílias em t+1 

Organização econômica das famílias 
em t+1 

DE MB FB UC Total DE MB FB UC Total 

dual earner (DE) 86,87 8,05 3,93 1,14 100 92,80 5,26 1,58 0,36 100 

male breadwinner (MB) 7,95 86,37 0,76 4,92 100 7,21 90,62 0,27 1,91 100 

female breadwinner (FB) 13,53 2,68 76,80 6,99 100 20,01 2,88 73,81 3,30 100 

unemployed couple (UC) 2,19 10,30 4,39 83,12 100 10,30 35,74 6,06 47,90 100 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Como esperado, detecta-se uma forte imobilidade dos arranjos econômicos familiares. 

Porém, a proporção de casais cujos rendimentos do principal responsável se 

encontram abaixo da mediana e mantém a mesma estrutura ocupacional de um mês 

para outro é maior para os female breadwinner e unemployed couple. Para esses 

últimos, a proporção de casais que permanecem sem emprego de um mês para outro 

é 73,5% maior entre as famílias com renda abaixo da mediana (83,12%), em 

comparação as famílias com renda acima da mediana (47,9%). Adicionalmente, nota-

se que a incidência de imobilidade ocupacional entre os casais dual earner e male 

breadwinner é visivelmente maior para as famílias de renda mais elevada.    

Outra diferença marcante, no exame por grupos de renda familiar, é a proporção de 

casais que transitam das estruturas male breadwinner e female breadwinner para uma 

situação de desemprego de ambos os parceiros. Entre as famílias de menor renda 

tais proporções mais que dobram, em relação as famílias de maior renda. Isso significa 

que a proporção de famílias que saem de uma situação em que pelo menos um dos 

parceiros está empregado para uma situação visivelmente pior, em termos rendimento 

familiar, é maior entre os que já estão em uma posição desfavorável. Reforçando esse 

triste cenário nacional, as proporções de casais que transitam da situação de 

desemprego de ambos os parceiros para estruturas com algum membro efetivamente 

empregado são muito maiores para as famílias de maior renda. 



118 

Nesse contexto, as transições das famílias female breadwinner nos dois casos de 

renda são maiores para casais dual earner, apontando para a hipótese de resiliência 

feminina (VIDAL-COSO, BUENO, 2016). Porém, entre as famílias de provedora 

mulher de menor renda, a proporção que transita para situação de duplo provedor é 

13,53%, enquanto entre as famílias de provedora mulher de maior renda tal proporção 

é de 20,01%. Perceba que este resultado não está associado as questões de 

empregabilidade das famílias monoparentais, uma vez que elas não estão sendo 

examinadas aqui34. O que este resultado confirma é o fato de que a proporção de 

casais que transitam para uma situação familiar de duplo rendimento é 

expressivamente maior para as famílias de renda acima da mediana. 

Analisando a composição da organização econômica dos lares, considerando os 

padrões educacionais dos casais, percebe-se que nas organizações econômicas male 

breadwinner e female breadwinner, quanto maior o nível de escolaridade das 

mulheres, maiores as proporções de famílias que transitam para casais mais 

igualitários em termos de emprego (dual earner). 

 

34 Estruturas familiares monoparentais e unipessoais não estão presentes nas estatísticas das Tabelas 
14, 15, 16, 17 e Gráfico 10. 
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TABELA 16 – Transições da organização econômica das famílias por padrão educacional dos casais (em percentual) 

 Mesmo nível educacional Ele mais educado que ela Ela mais educada que ele 

Organização econômica 
das famílias em t 

Organização econômica das 
 famílias em t+1 

 
Organização econômica das 

famílias em t+1 
 

Organização econômica das  
famílias em t+1 

 

DE MB FB UC Total t DE MB FB UC Total t DE MB FB UC Total t 

dual earner (DE) 92,11 5,39 1,99 0,52 49,21 87,74 8,54 2,85 0,87 34,25 89,67 6,65 2,98 0,70 44,42 

male breadwinner (MB) 7,50 89,17 0,46 2,87 34,91 7,26 88,75 0,47 3,51 45,71 8,06 87,72 0,55 3,66 36,49 

female breadwinner (FB) 14,67 2,53 76,65 6,16 6,50 14,60 3,39 73,99 8,02 6,55 16,23 2,90 75,03 5,84 8,74 

unemployed couple (UC) 2,44 10,46 4,17 82,93 9,38 2,34 11,32 4,22 82,12 13,49 2,81 12,99 5,12 79,08 10,35 

Total t+1 49,13 34,92 6,51 9,44  34,64 45,24 6,61 13,51  44,49 36,56 8,61 10,34  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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Assumindo agora as composições familiares exclusivamente de casais com pelo 

menos um filho ou filha, torna-se possível um exame um pouco mais preciso dos tipos 

ocupacionais familiares da grande amostra utilizada nos modelos econométricos para 

esposas, filhos e filhas. Neste sentido, são calculados os estoques das famílias em 

cada status ocupacional do conjunto ijk, em que o indivíduo que se declara chefe está 

no estado i, o cônjuge do agregado familiar está no estado j, e algum filho ou filha está 

no estado k, na primeira entrevista. Note que se trata de uma variável de estoque, 

uma vez que esta primeira entrevista pode ter ocorrido de março de 2002 a dezembro 

de 2002, ou de janeiro 2008 a dezembro de 2008, ou de janeiro 2015 a dezembro de 

2015, dependendo de quando o domicílio foi entrevistado pela primeira vez. Os 

resultados são mostrados na Tabela 17. O estoque de famílias em que todos os 

membros estão empregados é de 9,1% dos agregados em 2002 e 12,94% em 2015.  

TABELA 17 – Estoque de famílias em 2002, 2008 e 2015 (em percentual) 

Tipo ocupacional 
da família 

Principal 
responsável 

Cônjuge Filho/Filha 2002 2008 2015 

1 e e e 9,10 12,34 12,94 

2 d d d 0,13 0,06 0,10 

3 i i i 5,57 4,50 3,85 

4 e i d 3,93 2,85 2,31 

5 e i i 19,87 16,69 13,81 

6 e i e 9,31 9,98 8,35 

7 e d d 0,58 0,48 0,47 

8 e d i 2,98 2,22 2,02 

9 e d e 0,88 0,83 0,84 

10 e e i 20,19 24,40 26,29 

11 e e d 3,34 3,45 3,84 

12 d e e 0,82 0,59 0,71 

13 d e i 2,28 1,51 1,92 

14 d i d 0,37 0,21 0,19 

15 d i e 0,73 0,42 0,30 

16 d d i 0,46 0,20 0,27 

17 d e d 0,45 0,33 0,45 

18 d d e 0,11 0,10 0,15 

19 d i i 1,50 0,68 0,76 

20 i e e 3,31 4,15 5,30 

21 i e i 5,39 5,60 7,75 

22 i i e 4,43 5,01 4,16 

23 i e d 1,28 1,30 1,51 

24 i d e 0,34 0,18 0,33 

25 i d d 0,19 0,12 0,14 

26 i i d 1,87 1,39 0,78 

27 i d i 0,60 0,41 0,47 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Notas: As percentagens são calculadas na primeira entrevista. e: empregado, d: desempregado, i: inativo. 
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Os estoques de famílias em que o cônjuge e o filho/filha estão inativos, e o principal 

responsável está empregado (20% das famílias em 2002, e 13,81% das famílias em 

2015), bem como aqueles em que o principal responsável e o cônjuge estão 

empregados e algum filho/filha está inativo (20% das famílias em 2002, e 26,29% em 

2015), são relativamente altos. Ademais, corroborando à discussão sobre a tendência 

de crescimento do número de famílias de duplo rendimento (em que o principal 

responsável e cônjuge trabalham), nota-se que esse tipo de família – isto é, aquelas 

do tipo 1, 10 e 11 –, representavam no total 32,63% em 2002 e passa a configurar 

43,07% dos arranjos familiares em 2015. Esse aumento de quase 32% das famílias 

com principal responsável e cônjuge trabalhando ocorre concomitantemente a 

expressiva redução do número de famílias em que o principal responsável trabalha, 

mas o cônjuge não exerce atividade remunerada (tipos 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Estas últimas 

estruturas familiares representavam, em 2002, 37,55% das famílias, e em 2015 elas 

passam a totalizar 27,81% dos lares. 

Em geral, os estoques de famílias onde todos os membros estão inativos ou 

desempregados reduz-se ao longo dos anos. Contudo, a proporção dos agregados 

familiares sem empregos (todos os membros estão inativos ou desempregados) é 

relativamente elevada no território metropolitano de análise, representando cerca de 

4% a 6% dos agregados familiares, nos anos observados. Comparativamente a taxa 

de domicílios sem trabalho no Brasil urbano (calculada no Capítulo 4), a medida para 

o território metropolitano nacional é menor. Entretanto, é preciso salientar que na 

análise da Tabela 17 não foi excluída da amostra aquelas famílias com todos os 

membros inativos e com rendimento exclusivamente de pensões ou auxílios, 

conforme executado no Capítulo 4.  

Concluído essa análise das famílias, é preciso olhar para os indivíduos e os desafios 

que eles enfrentam. O mercado de trabalho reflete o cenário econômico de um país, 

tendo o Brasil apresentado um evidente aumento no desemprego, acompanhado de 

uma redução na proporção de pessoas empregadas, a partir de 2014 (período de 

recessão/crise econômica). O Gráfico 11 mostra esse cenário. Faz-se necessário 

considerar a evolução das perdas de empregos para explicar a dinâmica nos papéis 

econômicos intra familiar. 



122 

GRÁFICO 11 – Proporção de pessoas desocupadas ao longo dos meses por 

sexo – taxa de desemprego metropolitana (em percentual) 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

O aumento do desemprego a partir de 2014 é consequência da perda de trabalho dos 

indivíduos, mas também da mudança na composição da força de trabalho e da perda 

do poder aquisitivo das famílias que levou um maior número de indivíduos a fila de 

desempregados (estes últimos estavam anteriormente inativos). Apesar das taxas de 

desemprego para homens e mulheres terem uma tendência relativamente similares 

ao longo dos anos, a partir de 2003, a taxa de desemprego feminina mantém-se 

superior à masculina até 2014, quando ambas crescem fortemente e se aproximam 
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uma da outra. As perdas de emprego foram dramáticas desde esse ano, o que parece 

ter atingido os homens mais do que as mulheres. 

Nesse cenário, os recursos econômicos de muitas famílias são profundamente 

afetados e, como consequência, muitas mulheres cônjuges e filhos(as) inicialmente 

inativos podem achar estratégico a entrada na força de trabalho. Assim, o papel 

desses fornecedores econômicos secundários dentro das famílias é aumentado. 

Ao ser separada a população em idade ativa nos status ativos e inativos, torna-se 

possível o cálculo da taxa de atividade ou, como frequentemente será denotada, da 

taxa de participação na força de trabalho. Ao analisar esta taxa de participação na 

força de trabalho (TPFT), ao longo dos anos, o conceito de participação utilizado é o 

que inclui empregados e desempregados como proporção da população total em 

idade ativa, de 15 a 64 anos de idade (empregados, desempregados e inativo).  

As informações da PME mostram que, entre 2002 e 2015, a TPFT das mulheres em 

geral aumentou em 5,93 p.p., passando de 53,98% do total da população em idade 

ativa em 2002 para 59,91% em 2015. No caso dos homens houve uma elevação muito 

sensível da taxa de participação em 0,24 p.p, passando de 77,35% em 2002 para 

77,59% em 2015 da PIA masculina. Consequentemente, a diferença das TPFT entre 

eles sofre uma redução ao longo dos anos examinados. No entanto, a quantidade de 

mulheres na força de trabalho ainda permanece abaixo daquela verificada para os 

homens. 

No exame da composição da participação na força de trabalho por gênero, entre 2002 

e 2015, a proporção de mulheres entre os indivíduos ativos em geral aumentou em 

4,4 p.p., passando de 42,8% em 2002 para 46,4% em 2015 (Gráfico 12). No caso dos 

homens houve uma redução da participação destes em 3,64 p.p., mas note que os 

montantes de ativos, bem como a taxa de ativação, tanto de homens, como de 

mulheres, aumentam ao longo do tempo. O que faz a proporção de homens se reduzir 

é apenas o fato da quantidade de mulheres ativas aumentar mais, comparativamente. 
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GRÁFICO 12 – Proporção de mulheres na força de trabalho metropolitana ao 

longo do tempo (em percentual) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Se o aumento da participação feminina na força de trabalho for acompanhado por uma 

redução nas diferenças salariais entre homens e mulheres com qualificações e 

ocupações similares, possivelmente o poder de barganha familiar das mulheres 

aumentaria dentro do domicílio. Por outro lado, é possível que a maior participação 

feminina na força de trabalho, especificamente durante períodos de recessão 

econômica, acabe ocorrendo de uma maneira mais precária do que a dos homens, 

em termos de condições e regulamentação do mercado de trabalho. Evidentemente, 

este segundo possível resultado não é desejável do ponto de vista social. 

Na análise da taxa participação na força de trabalho por idade, conforme esperado, o 

Gráfico 13 evidencia a menor taxa de participação, e, consequentemente, maior 

inatividade, nos extremos etários. Percebe-se claramente que a taxa de participação 

de indivíduos entre 15 e 29 anos de idade é menor em 2013 e 2015, 

comparativamente aos anos de 2002 e 2005. Por outro lado, a participação na força 

de trabalho da população em idades mais avançadas é maior nos anos mais recentes. 

Esse fenômeno está relacionado ao processo natural de envelhecimento da 

população, que configura um dos resultados direto da transição demográfica.  
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GRÁFICO 13 - Taxa de participação na força de trabalho por grupos de idade 

em anos específicos (percentual de pessoas ocupadas ou desempregadas da 
PIA) 

  

Homem                                                             Mulher 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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anos de idade caiu para 9,91%, em 2015. No exame da taxa de participação na força 

de trabalho por idade, separadamente para homens e mulheres, nota-se que a 

tendência ao longo dos anos de análise é similar para ambos. 

Ao observar a composição da força de trabalho por sexo em 2002 e 2015, Gráfico 14, 

percebe-se que a proporção de homens que afirmaram estar ocupados ou 

desempregados diminui em todas as faixas etárias, por conseguinte, as proporções 

de mulheres aumentam em todos os grupos etários, de 2002 para 2015. A redução 

na proporção de homens ativos, em relação as mulheres, ao longo da década pode 

ser justificada pela maior participação feminina na força de trabalho. É fato que a 

sociedade brasileira está naturalmente envelhecendo, e, quando observado as 

mulheres, fica nítido que o ritmo de crescimento da força de trabalho é relativamente 

maior entre as mais velhas do que entre as mais jovens. 

GRÁFICO 14 – Proporção de mulheres na força de trabalho por grupos de 

idade em 2002 e 2015 (em percentual) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Examinando a escolaridade dessa população metropolitana ativa no mercado de 

trabalho, no grupo de pessoas com maior nível educacional (11 anos ou mais de 

estudo), o percentual de empregados e desempregados (74,44%) é significativamente 

maior do que tal percentual no grupo de indivíduos com menor nível de escolaridade 
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(39,64%). O maior nível de escolaridade reflete em melhores condições no mercado 

de trabalho, o que pode elevar o custo de oportunidade para aqueles que são mais 

escolarizados de não participar da força de trabalho. O Gráfico 15 evidencia a 

importância da escolaridade para o exame da participação na força de trabalho, 

mostrando a proporção de indivíduos ativos em 2002 e 2015, por sexo e escolaridade. 

Da população total da PIA examinada em 2002, cerca de 12,82% eram mulheres com 

mais de 11 anos de estudo, em 2015 tal taxa passa a representar 20,62%. Fica 

evidente que ao longo desse intervalo temporal, tanto para os homens, como para as 

mulheres, a população ativa torna-se mais qualificada. 

GRÁFICO 15 – Distribuição proporcional da participação na força de trabalho 
por sexo e escolaridade em 2002 e 2015 (em percentual) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

A participação na força de trabalho por posição na família ajuda na análise individual 

do papel do provedor para o agregado familiar. Dos indivíduos que se declaram 

principal responsável da família na PME, 73,59% participam da força de trabalho 

(empregados ou buscando emprego), no período de análise, sendo tal proporção 

relativamente menor para cônjuges e filhos (56,13% e 55,78%, respectivamente). No 

exame da taxa de participação ao longo dos anos e considerando o sexo dos 

indivíduos, conforme apresentado no Gráfico 16, nota-se claramente que ocorre uma 
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certa mudança na composição da participação na força de trabalho, embora a taxa de 

participação masculina daqueles que se auto declaram principal responsável pela 

família se mantenha elevada. De 2002 para 2015 a taxa de participação dos indivíduos 

em questão se reduz (de 22,24% para 19,46%), e, em contrapartida, a taxa de 

participação das mulheres que se auto declaram principal responsável pela família 

cresce em 3,58 p.p. (de 8,30% para 11,88%). Esta taxa de participação, que em 2002 

era inferior àquela observada para as esposas (10,46%) e os filhos (9,14%), 

ultrapassa, a partir de 2008, a taxa de participação dos filhos, e, a partir de 2013, a 

taxa de participação das esposas na força de trabalho. É possível pensar que isso 

pode implicar um caminho de não retorno à divisão tradicional do trabalho, 

caracterizada pela prevalência das famílias de único provedor homem. 

GRÁFICO 16 – Taxa de participação na força de trabalho por posição na família 

e sexo, ao longo do tempo (em percentual) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

A proporção de indivíduos inativos na amostra completa ainda é maior entre cônjuges 

(43,87%) e filhos ou filhas (44,22%) comparativamente a tal proporção entre os 

principais responsáveis pela família (26,41%), conforme esperado. Contudo, com o 

Gráfico 16, fica evidente que, ao longo dos últimos anos, os modelos econômicos 

familiares de participação na força de trabalho experimentaram importantes 

transformações. 
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Apesar da liderança feminina ser maior nos lares monoparentais, essa liderança pode 

estar interligada a aspectos de vulnerabilidade e pobreza, mas também ao processo 

de emancipação feminino. A maior participação feminina no mercado de trabalho, em 

alguma medida, reduz a dependência masculina. Quando examinada a composição 

da força de trabalho por tipologia de família (Gráfico 17) é evidente essa prevalência 

de lares monoparentais de chefia feminina. Contudo, enquanto em 2002, 55,4% dos 

indivíduos ativos que viviam em lares de chefia feminina estavam em uma família 

monoparental, em 2015 essa proporção se reduz para 42,55% da população. Ainda 

assim, durante todo período analisado, os lares monoparentais compõem a estrutura 

dominante entre os indivíduos ativos no mercado de trabalho em famílias de chefia 

feminina. Essa composição da participação na força de trabalho por tipologia de 

família é visivelmente distinta entre lares chefiados por homens, daquela observada 

para os lares chefiados por mulheres. 

Por outro lado, razões demográficas elevaram o número de lares unipessoais: filhos 

saem de casa, marido ou esposa morre, idosos passam a viver sozinhos. Ademais, a 

proporção dos indivíduos que vivem sozinhos e participam da força de trabalho 

aumenta de 2002 (8,16%) para 2015 (11,25%), entre os homens (em 2,78 p.p.) e entre 

as mulheres (em 0,82 p.p.). É curioso notar que, em 2002, 57,7% dos indivíduos ativos 

viviam em uma família do tipo “casal com filhos”, em 2015 essa proporção cai para 

49,01%.  

A elevada proporção de indivíduos em lares de casais (com e sem filhos) participando 

da força de trabalho entre 2002 e 2015 é visível (Gráfico 17). Porém, parece que ao 

longo dos anos a responsabilidade pelo núcleo familiar cada vez mais passa a ser 

compartilhada ou atribuída à mulher. De fato, é esperado que a evolução dos 

costumes tenha algum efeito sobre as formações dos arranjos familiares, bem como 

sobre a participação na força de trabalho das famílias35. 

 

35 A essa evolução dos costumes atribui-se, por exemplo, o fato das gerações de casais mais jovens 
frequentemente precisarem tratar a divisão de tarefas domésticas e de cuidados com maior 
responsabilidade, comparativamente as gerações mais antigas, dado que, em muitos casos na 
atualidade, ambos os pares precisam/desejam estar inseridos no mercado de trabalho. 
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GRÁFICO 17 – Composição da força de trabalho por tipologia de família ao 

longo dos anos, para a totalidade da amostra, e para famílias com principal 
responsável mulheres e homens (em percentual) 

 

Principal responsável mulher               Principal responsável homem 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
 

É importante esclarecer que, na análise econométrica apresentada e discutida nas 

próximas seções, para a amostra de filhos, existem apenas estruturas monoparentais 

e casais com filhos, e para os cônjuges existem apenas as estruturas de casal sem 

filhos e casais com filhos. Contudo, antes de prosseguir, é necessário discutir um 

pouco melhor os aspectos geracionais que são pano de fundo para as transformações 

observadas na participação familiar na força de trabalho. Uma maneira de conduzir tal 
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economicamente ativa (PEA), isto é, na força de trabalho (empregados e 

desempregados), integrando o período com a coorte de nascimento dos indivíduos36. 

Segundo Rios-Neto e Hermeto (1999), a taxa de atividade de uma sociedade depende 

da idade, do período e da coorte de análise. Isso porque a força de trabalho e os 

retornos do mercado de trabalho são organizados de maneiras distintas de acordo 

com a idade do indivíduo; mas também dependem do período, uma vez que as 

flutuações do mercado de trabalho alteram as chances de participação na força de 

trabalho. Ademais, distintos padrões de socialização geracionais produzem coortes 

que apresentam riscos de participação na força de trabalho diferentes. Assim, 

considerando a importância da idade, do período e da coorte sobre a participação na 

força de trabalho, tem-se as taxas específicas de atividade (TEA). 

Um exame da taxa de atividade na perspectiva de “idade-período” permite que sejam 

observadas as evoluções das TEAs para cada período (Gráfico 20), enquanto o 

exame da taxa de atividade pela perspectiva “idade-coorte” possibilita que sejam 

observadas as TEAs para cada coorte (Gráficos 18 e 19). 

Uma coorte se refere a um grupo de pessoas que experimentam um determinado 

evento durante o mesmo período do tempo. Assim, a análise de coorte se enquadra 

em uma descrição quantitativa das variações temporais do comportamento 

populacional, mas não é equivalente a uma análise longitudinal (RIOS-NETO, 

HERMETO, 1999). Enquanto na análise de coorte é possível acompanhar um grupo 

específico, em uma análise ao longo do tempo é possível acompanhar mudanças e 

comportamentos de indivíduos. Os efeitos de coorte sobre ativação no mercado de 

trabalho estão, portanto, comumente associados às mudanças de tamanho das 

famílias, de educação dos pais e da própria coorte, e das interações históricas da 

coorte. 

 

 

36 No Apêndice A.2 consta algumas informações metodológicas adicionais sobre a análise exploratória 
de idade, período e coorte das taxas específicas de atividade, que segue. 
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GRÁFICO 18 – Taxa específica de atividade por idade e coorte para esposas, 

Brasil Metropolitano 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

GRÁFICO 19 – Taxa específica de atividade por idade e coorte para filhos e 
filhas, Brasil Metropolitano 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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NETO, HERMETO, 1999). Como mostra o gráfico 20, as taxas específicas de 

atividade para esposas são bastante distintas daquelas observadas para filhos e 

filhas. 

GRÁFICO 20 – Taxa específica de atividade por idade para esposas e 

filhos/filhas, Brasil Metropolitano, 2002-2014 

      Esposas                                               Filhos e filhas 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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os grupos etários de 15 a 26 anos, são menores comparativamente aquelas 
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no ano 2002 para 80,1% em 2011 e fecha 2014 em 78%, todos os picos no grupo 

etário de 27 a 29 anos. 

O crescimento nas TEAs é mais pronunciado para os filhos, comparativamente as 

esposas, até os 29 anos de idade. Por outro lado, mas também conforme esperado, 

o crescimento nas TEAs é mais expressivo para as esposas até os 38 anos. Dado que 

se tem amostras tão distintas em termos de participação na força de trabalho, espera-

se que as motivações que impulsionam a ativação nesses dois grupos sejam distintas, 

por isso conduz-se uma análise econométrica separada para esposas, filhos e filhas. 

5.5.2 Oferta de trabalho das esposas, filhos e filhas  

Além das restrições amostrais já impostas, a partir deste ponto a restrição inicial de 

que os provedores trabalham no período t e os cônjuges do sexo feminino, filhas e 

filhos estão inativos no período t torna-se ativa. É importante esclarecer que a restrição 

inicial é válida separadamente para os três grupos de informações, isto é, na análise 

de cônjuge tem-se exclusivamente provedores homens que trabalham e mulheres 

cônjuges inativas em t, não se impõe restrição alguma sobre os filhos ou filhas. Já 

quando examinado os filhos e filhas, não se impõe restrição alguma, nem sobre o 

sexo do provedor e de seu cônjuge (caso este faça parte da família), nem sobre o 

status ocupacional do cônjuge37. Como tem-se uma restrição inicial, que já é bastante 

forte, se buscou minimizar os efeitos negativos que mais imposições sobre a amostra 

final poderiam trazer aos resultados. A Tabela 18 mostra uma representação 

esquemática da hipótese do efeito trabalhador adicional, bem como as construções 

dos grupos de tratamento e controle. 

 

37 Neste sentido, há possibilidades que haja uma certa ordem no desdobramento das consequências 
da perda do emprego do principal responsável pela família, no exame para filhos e filhas (OLIVEIRA et 
al., 2014). Em famílias monoparentais, quando o principal responsável transita para o desemprego de 
𝑡 para 𝑡 + 1, a partir de 𝑡 + 1 os filhos poderiam transitar para ativação. Porém, quando são observadas 
estruturas familiares de “casais com filhos”, ao o principal responsável transitar para o desemprego de 
𝑡 para 𝑡 + 1, a partir de 𝑡 + 1  é possível que as esposas transitem para ativação, enquanto tal processo 
ocorreria para os filhos possivelmente a partir de 𝑡 + 2. Essa relação que pode existir entre a ativação 
de cônjuges e filhos na mesma família não é controlada nos modelos. Especialmente porque isso 
implicaria mais imposições restritivas sobre a amostra.   
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TABELA 18 – Esquema de construção dos grupos de tratamento e controle 

para análise do efeito trabalhador adicional 

 (t) (t+1; t+2; t+3) 

Grupo de  
controle (1) 

Chefes (empregados) 
Permaneceram empregados em t+1, t+2 e 
t+3 

Esposas/Filhos (fora da força de trabalho) 
Transição para atividade em t+1, t+2 ou 
t+3 

Grupo de 
tratamento (2) 

Chefes (empregados) Transição para o desemprego em t+1 

Esposas/Filhos (fora da força de trabalho) 
Transição para atividade em t+1, t+2 ou 
t+3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise empírica consiste, portanto, em estudar o comportamento da participação 

na força de trabalho, isto é, ativação desses cônjuges e filhos(as). Com os dados da 

PME de março de 2002 a dezembro de 2015, é realizada uma análise separadamente 

para filhos e filhas (448.205 observações, sendo 238.147 filhos e 210.058 filhas) e 

cônjuges (444.449 observações). A restrição inicial, como mencionado, é que a 

amostra é constituída por cônjuges (ou filhos ou filhas) que no primeiro mês de 

entrevista do domicílio na PME – período t – não participavam da força de trabalho, 

mas estavam em domicílios cujos principais responsáveis eram empregados em t. 

Com a restrição inicial, tem-se 164.945 observações para filhos e 152.140 para filhas 

e 222.320 observações para cônjuges. São incluídos apenas indivíduos entre 15 e 64 

anos de idade, especificamente esposas de 18 a 64 anos e filhos(as) de 15 a 38 anos. 

Os cônjuges podem estar em agregados familiares do tipo casal sem filhos ou casal 

com filhos, já para os filhos(as) é possível estar em uma família monoparental ou não. 

Conforme mencionado, da Tabela 18, o grupo de controle (Situação 1) é composto 

pelos “não principais responsáveis” que transitaram para a atividade entre a segunda 

e a quarta entrevistas, cujos principais responsáveis permaneceram empregados 

nesse mesmo intervalo de tempo; e o grupo de tratamento (Situação 2) é composto 

pelos “não principais responsáveis” que transitaram para atividade entre as segunda 

e a quarta entrevistas e cujos principais responsáveis pela família transitaram da 

situação de ocupado para desempregado entre a primeira e a segunda entrevista 

(GONZAGA, REIS, 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

As tabelas 19, 20 e 21 apresentam as médias anuais das taxas de ocupação e de 

desemprego entre 2002 e 2015, separadamente, considerando a população em idade 

ativa de cônjuges mulheres, filhos e filhas classificadas nas situações 1 e 2. Vale 
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destacar que, para os cônjuges na situação 1, cujos principais responsáveis da família 

permaneceram empregados durante os quatro meses de entrevista, a taxa de 

ocupação oscila em torno de 25,8%, e com uma variância bastante pequena. Para os 

cônjuges do outro grupo, em que os principais responsáveis ficaram desempregados 

no segundo mês de entrevista, a taxa de participação no mercado de trabalho é mais 

elevada, variando entre 22,22% e 40,87%, e a sua média é de 30,92% para todo o 

período. A taxa de desemprego também é bem maior em média para os cônjuges na 

situação 2, variando entre 1,54% e 13,42%, e uma média de 7,83%. Para os cônjuges 

na situação 1, o desemprego varia entre 2,77% e 6,66%, com uma média de 4,52%. 

É importante destacar que a taxa de desemprego entre as mulheres cônjuges na 

situação 2 diminui de 2014 para 2015, porém tal redução não ocorre via aumento da 

participação no mercado de trabalho remunerado, mas sim via uma elevação da 

proporção de inativas dentro do grupo da PIA de mulheres cônjuges. Dado o recorte 

etário utilizado, em teoria isso não ocorre porque a maioria dessas mulheres 

desempregadas em 2014 estão se aposentando em 2015, mas sim possivelmente 

devido um certo efeito agregado de desalento dessa mão de obra feminina de 2014 

para 2015. 

TABELA 19 – Médias anuais das taxas de ocupação e de desemprego entre 
2002 e 2015, separadamente para as pessoas classificadas nas situações 1 e 2 

- proporção da PIA de cônjuges mulheres 

 Situação 1 Situação 2 

Ano Ocupação Desemprego Ocupação Desemprego 

2002 21,89 5,47 22,70 10,20 

2003 23,24 6,66 22,22 13,21 

2004 23,69 6,15 26,28 9,62 

2005 24,15 5,15 26,52 11,11 

2006 24,88 5,25 26,85 13,42 

2007 25,70 5,10 32,61 6,88 

2008 26,15 4,62 29,12 8,43 

2009 27,02 4,42 29,69 6,99 

2010 27,20 4,44 32,32 10,10 

2011 27,75 3,59 37,43 5,26 

2012 28,07 3,13 34,13 2,38 

2013 27,77 2,78 35,96 7,02 

2014 27,51 2,77 40,87 3,48 

2015 26,53 3,82 36,15 1,54 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 
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Resultados análogos são observados para os filhos (Tabela 20). Os filhos na situação 

1, cujos principais responsáveis permaneceram empregados durante os quatro meses 

de entrevista, têm uma taxa de ocupação de 43,79%, com uma variação bastante 

pequena. Para os filhos no outro grupo, em que os principais responsáveis estavam 

desempregados no segundo mês de entrevista, a taxa de ocupação é um pouco mais 

elevada, com uma média de 45,15% em todo o período. A taxa de desemprego média 

também é ligeiramente superior para os filhos na situação 2. 

TABELA 20 – Médias anuais das taxas de ocupação e de desemprego entre 

2002 e 2015, separadamente para as pessoas classificadas nas situações 1 e 2 
- proporção da PIA de filhos 

 Situação 1 Situação 2 

Ano Ocupação Desemprego Ocupação Desemprego 

2002 41,43 11,12 28,57 11,43 

2003 42,45 13,04 48,78 15,85 

2004 42,89 11,90 40,63 13,84 

2005 43,50 10,54 49,15 15,82 

2006 43,80 11,37 39,81 16,59 

2007 44,64 10,16 44,55 8,91 

2008 45,08 8,12 49,36 12,82 

2009 43,54 8,99 43,45 8,33 

2010 45,74 7,76 54,41 10,29 

2011 46,79 6,29 49,33 14,67 

2012 45,66 6,29 52,14 10,71 

2013 44,51 6,10 52,68 6,25 

2014 43,06 5,67 40,91 8,18 

2015 40,02 8,61 38,36 13,70 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Filhos e filhas apresentam uma tendência para taxas de ocupação e desemprego 

muito similares (Tabela 21). Também para as filhas cujos principais responsáveis 

permaneceram empregados durante os quatro meses de entrevista, observa-se uma 

taxa de ocupação, de 34,92%, com uma variação bastante pequena ao longo dos 

anos. As filhas na situação 2, em que os principais responsáveis estavam 

desempregados no segundo mês de entrevista, apresentam uma taxa de ocupação 

também um pouco mais elevada, com uma média de 36,20% em todo o período. 

Porém, para as filhas a taxa de desemprego média é nitidamente superior na situação 

2. Ademais, as taxas de ocupação das filhas são inferiores as taxas dos filhos, 

enquanto as taxas de desemprego delas expressivamente superam as taxas dos 
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filhos, ao longo dos anos. As mulheres precisam ter um acesso semelhante ao dos 

homens ao mercado de trabalho remunerado, sem custos extras, o que não parece 

estar se materializando para os filhos e filhas no território metropolitano de análise. 

TABELA 21 – Médias anuais das taxas de ocupação e de desemprego entre 

2002 e 2015, separadamente para as pessoas classificadas nas situações 1 e 2 
- proporção da PIA de filhas 

 Situação 1 Situação2 

Ano Ocupação Desemprego Ocupação Desemprego 

2002 31,69 11,85 32,89 18,79 

2003 33,26 14,07 37,10 13,98 

2004 33,39 13,22 30,28 18,81 

2005 32,61 12,28 36,51 12,17 

2006 34,31 11,87 38,46 14,84 

2007 35,16 11,38 36,71 18,84 

2008 36,37 9,52 35,17 13,10 

2009 35,39 9,25 34,13 15,57 

2010 35,69 9,39 40,35 10,53 

2011 37,20 7,76 37,12 10,61 

2012 37,51 6,97 40,74 8,33 

2013 37,11 6,94 35,76 15,23 

2014 36,31 6,33 41,41 15,15 

2015 32,85 8,14 30,15 20,59 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Um resultado recorrente para os três grupos de membros familiares é a queda na taxa 

de ocupação simultaneamente a elevação na taxa de desemprego de 2014 para 2015, 

a exceção das esposas na situação 2. Esses resultados sugerem, portanto, que uma 

redução na renda do domicílio, causada pela perda de emprego do principal 

responsável, pode estar associada a uma maior taxa de participação de cônjuges e 

filhos(as) que estavam inicialmente inativos. Observa-se, no entanto, que uma 

elevada proporção desses indivíduos não encontra trabalho. 

Os gráficos da Figura 2 relacionam, por um lado, as trajetórias das taxas de 

participação no mercado de trabalho remunerado nas situações 1 e 2 e, por outro lado, 

a evolução do rendimento médio deflacionado do trabalho principal (separadamente 

para cônjuges e filhos e filhas).  
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FIGURA 2 – Trajetórias das taxas de ocupação nas situações 1 e 2 e evolução 

do rendimento médio do trabalho principal  

Esposas 

 
Filhos e Filhas 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Para os indivíduos “não principal responsável” na situação 1, o comportamento da 

taxa de ocupação acompanha a evolução do rendimento médio. As duas variáveis 

apresentam um ligeiro declínio a partir de 2014. Tais resultados indicam que a taxa 

de participação no grupo 1 é sensível às flutuações nos ciclos econômicos. 

Resultados similares são constatados para as esposas no grupo de tratamento. Em 

relação aos filhos e filhas no grupo de tratamento, não parece haver uma relação clara 

entre as flutuações na taxa de ocupação dos indivíduos na situação 2 e a trajetória do 
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rendimento médio do trabalho principal. Um resultado análogo já havia sido percebido 

para o Brasil entre 1991 e 2001 por Gonzaga e Reis (2011). Outro fato que é 

importante de ser destacado é que a trajetória do rendimento médio deflacionado é 

sempre inferior para o grupo de tratamento, comparativamente com o grupo em que 

o principal responsável pela família permaneceu empregado. O declínio do 

rendimento médio do trabalho principal deflacionado é evidente a partir de 2014. 

Um fato curioso é que a queda da participação no mercado de trabalho para filhos e 

filhas parece preceder o período de crise recente (iniciado em 2014 e 2015), já que tal 

participação já começa a diminuir em 2012 (com oscilações entre 2012 e 2015 para 

filhas, conforme Tabela 21). Esta é uma questão que está associado ao gênero, no 

sentido de que os efeitos da conjuntura afetam homens e mulheres de formas 

diferentes. É fato que entre os filhos há mais homens do que mulheres (cerca de 53% 

são homens e 47% são mulheres), diferente da amostra de cônjuges (cerca de 19% 

são homens e 81% são mulheres). Em termos de taxa de ocupação, a recessão 

parece afetar mais fortemente os homens.  

As Tabelas 22, 23 e 24 reportam as estatísticas descritivas da amostra 

separadamente para esposas, filhos e filhas, respectivamente. As principais 

diferenças para esposas que participam e não participam ativamente da força de 

trabalho diz respeito a faixa etária, escolaridade, localidade de residência, número de 

dependentes no domicílio, nível educacional do casal, tipo de família, e características 

do emprego do esposo. Nota-se que a proporção de mulheres ativas é maior do que 

a de inativas, quando o principal responsável perde o emprego da primeira para 

segunda entrevista. 

TABELA 22 – Estatísticas descritivas da amostra segundo características 
pessoais, familiares e locacionais e por condição de participação na força de 

trabalho para esposas no Brasil metropolitano de 2002 a 2015 
 

 
Não participa da 
força de trabalho 

Participa da força de 
trabalho Diferença de 

média/proporção  Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Cor da pele      

preta 0,0790 0,2698 0,0933 0,2909 -0,0143*** 

parda 0,3920 0,4882 0,3830 0,4861 0,0090*** 

branca 0,5289 0,4992 0,5236 0,4994 0,0053* 

Faixa etária      

De 18-20 anos 0,0197 0,1391 0,0122 0,1097 0,0075*** 

(continua) 
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De 21-23 anos 0,0464 0,2103 0,0411 0,1985 0,0053*** 

De 24-26 anos 0,0630 0,2430 0,0633 0,2434 -0,0003 

De 27-29 anos 0,0761 0,2652 0,0870 0,2818 -0,0109*** 

De 30-32 anos 0,0847 0,2784 0,1052 0,3068 -0,0205*** 

De 33-35 anos 0,0870 0,2819 0,1087 0,3113 -0,0217*** 

De 36-38 anos 0,0852 0,2792 0,1153 0,3194 -0,0301*** 

De 39-41 anos 0,0861 0,2805 0,1146 0,3186 -0,0285*** 

De 42-44 anos 0,0823 0,2748 0,0993 0,2990 -0,0170*** 

De 45-47 anos 0,0782 0,2685 0,0859 0,2802 -0,0077*** 

De 48-50 anos 0,0755 0,2642 0,0651 0,2467 0,0104*** 

De 51-53 anos 0,0665 0,2492 0,0438 0,2046 0,0227*** 

De 54-56 anos 0,0575 0,2327 0,0306 0,1721 0,0269*** 

De 57-59 anos 0,0434 0,2037 0,0163 0,1267 0,0271*** 

De 60-62 anos 0,0332 0,1792 0,0090 0,0946 0,0242*** 

De 63-64 anos 0,0151 0,1218 0,0027 0,0516 0,0124*** 

Idade 40,2482 11,3294 37,9972 9,3604 2,2510*** 

Escolaridade      

Sem escolaridade ou menos de 1 ano 
de estudo 

0,0333 0,1795 0,0177 0,1319 0,0156*** 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0708 0,2565 0,0471 0,2118 0,0237*** 

 De 4 a 7 anos de estudo  0,2942 0,4557 0,2430 0,4289 0,0512*** 

 De 8 a 10 anos de estudo 0,2127 0,4092 0,1939 0,3953 0,0188*** 

 De 11 ou mais anos de estudo 0,3889 0,4875 0,4984 0,5000 -0,1095*** 

Região metropolitana       

Recife 0,1244 0,3300 0,0862 0,2807 0,0382*** 

Salvador 0,0919 0,2889 0,0865 0,2812 0,0054*** 

Belo Horizonte 0,1815 0,3854 0,2117 0,4085 -0,0302*** 

Rio de Janeiro 0,2193 0,4138 0,1998 0,3998 0,0195*** 

São Paulo 0,2377 0,4257 0,2613 0,4393 -0,0236*** 

Porto Alegre 0,1452 0,3523 0,1545 0,3614 -0,0093*** 

Var. Familiares      

Número de filhos de 0 a 6 anos 0,3961 0,6619 0,3660 0,6074 0,0301*** 

Número de idosos (maiores de 65 
anos) 

0,0508 0,2254 0,0267 0,1687 0,0241*** 

Família convivente      

Não há outros membros no domicílio 0,9209 0,2699 0,9228 0,2669 -0,0019 

Há outros membros no domicílio 0,0791 0,2699 0,0772 0,2669 0,0019 

Padrão educacional do casal      

Ela mais escolarizada 0,5299 0,4991 0,5607 0,4963 -0,0308*** 

Mesmo nível educacional 0,2497 0,4328 0,1833 0,3869 0,0664*** 

Ele mais escolarizado 0,2204 0,4145 0,2560 0,4364 -0,0356*** 

Tipo de família      

Casal sem filhos 0,2009 0,4007 0,1709 0,3764 0,0300*** 

Casal com filhos 0,7991 0,4007 0,8291 0,3764 -0,0300*** 

Características do principal 
responsável 

     

ln(Rendimento do chefe no primeiro 
mês) 

7,3752 0,8297 7,3634 0,7780 0,0118** 

Rendimento do chefe no primeiro mês 2.408,936 3.505,304 2.277,249 3.121,835 131,687*** 

Chefe com carteira de trabalho 
assinada 

0,6922 0,4616 0,7065 0,4554 -0,0143*** 

Chefe sem carteira de trabalho 
assinada 

0,3078 0,4616 0,2935 0,4554 0,0143*** 

Transição do chefe      

Chefe não transitou para o desemprego 0,9899 0,1001 0,9860 0,1176 0,0039*** 

Chefe transitou para o desemprego 0,0101 0,1001 0,0140 0,1176 -0,0039*** 

Observações 189.410 32.910  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 
10%. 

 

(fim) 
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Para os filhos, as principais diferenças entre os que participam e não participam 

ativamente da força de trabalho estão relacionadas a faixa etária, escolaridade e 

condição de estudante, localidade de residência, aspectos da família residente no 

domicílio e características do emprego do pai ou mãe principal responsável pela 

família. Também para os filhos, a proporção de ativos é maior do que a de inativos, 

em famílias em que o principal responsável perdeu o emprego (Tabela 23).  

TABELA 23 – Estatísticas descritivas da amostra segundo características 
pessoais, familiares e locacionais e por condição de participação na força de 

trabalho para filhos no Brasil metropolitano de 2002 a 2015 
 

 
Não participa da força 

de trabalho 
Participa da força de 

trabalho Diferença de 
média/proporção 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Cor da pele      

preta 0,1020 0,3027 0,1084 0,3108 -0,0064*** 
parda 0,4332 0,4955 0,4319 0,4953 0,0013 
branca 0,4648 0,4988 0,4597 0,4984 0,0051** 
Faixa etária      

De 15-17 anos 0,5288 0,4992 0,1136 0,3173 0,4152*** 
De 18-20 anos 0,2475 0,4316 0,3043 0,4601 -0,0568*** 
De 21-23 anos 0,1104 0,3134 0,2706 0,4443 -0,1602*** 
De 24-26 anos 0,0547 0,2275 0,1646 0,3708 -0,1099*** 
De 27-29 anos 0,0280 0,1650 0,0803 0,2718 -0,0523*** 
De 30-32 anos 0,0159 0,1252 0,0391 0,1937 -0,0232*** 
De 33-35 anos 0,0089 0,0940 0,0173 0,1302 -0,0084*** 
De 36-38 anos 0,0057 0,0750 0,0103 0,1011 -0,0046*** 
Idade 18,6013 4,0752 22,0975 4,3199 -3,4962*** 
Escolaridade      

Sem escolaridade ou menos de 1 ano 
de estudo omitida 

0,0240 0,1529 0,0050 0,0707 0,0190*** 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0266 0,1608 0,0171 0,1298 0,0095*** 
 De 4 a 7 anos de estudo  0,2577 0,4373 0,1416 0,3487 0,1161*** 
 De 8 a 10 anos de estudo 0,4432 0,4968 0,2787 0,4484 0,1645*** 
 De 11 ou mais anos de estudo 0,2486 0,4322 0,5575 0,4967 -0,3089*** 
Não estudante 0,2680 0,4429 0,6733 0,4690 -0,4053*** 
Estudante 0,7320 0,4429 0,3267 0,4690 0,4053*** 
Região metropolitana       

Recife 0,1389 0,3459 0,0885 0,2841 0,0504*** 
Salvador 0,1316 0,3381 0,1171 0,3215 0,0145*** 
Belo Horizonte 0,2030 0,4022 0,2393 0,4266 -0,0363*** 
Rio de Janeiro 0,1994 0,3995 0,1656 0,3717 0,0338*** 
São Paulo 0,1956 0,3967 0,2543 0,4355 -0,0587*** 
Porto Alegre 0,1314 0,3379 0,1352 0,3419 -0,0038** 
Var. Familiares      

Não é o filho mais velho 0,3608 0,4802 0,2956 0,4563 0,0652*** 
Filho mais velho 0,6392 0,4802 0,7043 0,4563 -0,0651*** 
Número de idosos (maiores de 65 
anos) 

0,0517 0,2389 0,0531 0,2423 -0,0014 

Família convivente      

Não há outros membros no domicílio 0,9103 0,2858 0,8933 0,3087 0,0170*** 
Há outros membros no domicílio 0,0897 0,2858 0,1067 0,3087 -0,0170*** 
Tipo de família      

Casal com filhos 0,6702 0,4701 0,6638 0,4724 0,0064*** 
Monoparental 0,3298 0,4701 0,3362 0,4724 -0,0064*** 
Características do principal 
responsável 

     

(continua) 
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ln(Rendimento do chefe no primeiro 
mês) 

7,2776 0,9507 7,1871 0,8873 0,0905*** 

Rendimento do chefe no primeiro mês 2.432,296 3.788,027 2.077,60 3.061,535 354,696*** 
Chefe com carteira de trabalho 
assinada 

0,6645 0,4722 0,6391 0,4803 0,0254*** 

Chefe sem carteira de trabalho 
assinada 

0,3355 0,4722 0,3609 0,4803 -0,0254*** 

Transição do chefe      

Chefe não transitou para o 
desemprego 

0,9900 0,0995 0,9887 0,1057 0,0013*** 

Chefe transitou para o desemprego 0,0100 0,0995 0,0113 0,1057 -0,0013** 
Observações 99.884 65.061  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 
10%. 

Para as filhas, as principais diferenças entre os que participam e não participam 

ativamente da força de trabalho estão também relacionadas a faixa etária, 

escolaridade e condição de estudante, localidade de residência, aspectos da família 

e características do emprego do principal responsável pelo agregado familiar. De 

maneira análoga aos filhos e cônjuges, a proporção de filhas ativas é maior do que a 

de inativas, em famílias em que o principal responsável perdeu o emprego (Tabela 

24). A principal diferença entre filhos e filhas é que, para as filhas o tipo de família não 

diferencia estatisticamente na proporção de filhas inativas e ativas, diferentemente do 

observado para os filhos homens que apresentam maior proporção de ativação nos 

lares monoparentais. 

TABELA 24 – Estatísticas descritivas da amostra segundo características 
pessoais, familiares e locacionais e por condição de participação na força de 

trabalho para filhas no Brasil metropolitano de 2002 a 2015 
 

 
Não participa da força 

de trabalho 
Participa da força de 

trabalho Diferença de 
média/proporção 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Cor da pele      

preta 0,1028 0,3036 0,1033 0,3044 -0,0005 

parda 0,4269 0,4946 0,4152 0,4928 0,0117*** 

branca 0,4703 0,4991 0,4814 0,4997 -0,0111*** 

Faixa etária      

De 15-17 anos 0,5156 0,4997 0,1067 0,3087 0,4089*** 

De 18-20 anos 0,2485 0,4321 0,3066 0,4611 -0,0581*** 

De 21-23 anos 0,1148 0,3188 0,2708 0,4444 -0,1560*** 

De 24-26 anos 0,0580 0,2337 0,1582 0,3650 -0,1002*** 

De 27-29 anos 0,0293 0,1686 0,0802 0,2716 -0,0509*** 

De 30-32 anos 0,0175 0,1313 0,0440 0,2051 -0,0265*** 

De 33-35 anos 0,0098 0,0988 0,0216 0,1455 -0,0118*** 

De 36-38 anos 0,0064 0,0798 0,0119 0,1084 -0,0055*** 

Idade 18,7484 4,1826 22,2207 4,4445 -3,4723*** 

Escolaridade      

Sem escolaridade ou menos de 1 ano de 
estudo omitida 

0,0172 0,1299 0,0021 0,0462 0,0151*** 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0166 0,1277 0,0059 0,0765 0,0107*** 

 De 4 a 7 anos de estudo  0,1750 0,3800 0,0550 0,2279 0,1200*** 

(fim) 

(continua) 
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 De 8 a 10 anos de estudo 0,4661 0,4988 0,2051 0,4038 0,2610*** 

 De 11 ou mais anos de estudo 0,3251 0,4684 0,7319 0,4430 -0,4068*** 

Não estudante 0,2749 0,4465 0,6376 0,4807 -0,3627*** 

Estudante 0,7251 0,4465 0,3624 0,4807 0,3627*** 

Região metropolitana       

Recife 0,1339 0,3405 0,0870 0,2818 0,0469*** 

Salvador 0,1351 0,3418 0,1309 0,3373 0,0042** 

Belo Horizonte 0,2112 0,4082 0,2441 0,4296 -0,0329*** 

Rio de Janeiro 0,2033 0,4024 0,1519 0,3589 0,0514*** 

São Paulo 0,1892 0,3917 0,2621 0,4398 -0,0729*** 

Porto Alegre 0,1273 0,3333 0,1239 0,3295 0,0034* 

Var. Familiares      

Não é o filho mais velho 0,3645 0,4813 0,2955 0,4563 0,0690*** 

Filho mais velho 0,6355 0,4813 0,7045 0,4563 -0,0690*** 

Número de idosos (maiores de 65 anos) 0,0501 0,2366 0,0606 0,2598 -0,0105*** 

Família convivente      

Não há outros membros no domicílio 0,8779 0,3274 0,8542 0,3529 0,0237*** 

Há outros membros no domicílio 0,1221 0,3274 0,1458 0,3529 -0,0237*** 

Tipo de família      

Casal com filhos 0,6503 0,4769 0,6470 0,4779 0,0033 

Monoparental 0,3497 0,4769 0,3530 0,4779 -0,0033 

Características do principal 
responsável 

     

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês) 7,2587 0,9422 7,2098 0,8988 0,0489*** 

Rendimento do chefe no primeiro mês 2.360,541 3.636,549 2.152,877 3.379,026 207,664*** 

Chefe com carteira de trabalho assinada 0,6641 0,4723 0,6412 0,4797 0,0229*** 

Chefe sem carteira de trabalho assinada 0,3359 0,4723 0,3588 0,4797 -0,0229*** 

Transição do chefe      

Chefe não transitou para o desemprego 0,9903 0,0978 0,9879 0,1095 0,0024*** 

Chefe transitou para o desemprego 0,0097 0,0978 0,0121 0,1095 -0,0024*** 

Observações 104.563 47.577  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 
10%. 

 

É importante destacar que as amostras extraídas com a restrição inicial ativa − 

apresentadas nas Tabelas 22, 23 e 24 − apresentam possivelmente várias 

peculiaridades e alguma seletividade, tanto para filhos e filhas, como para cônjuges. 

Por isso, ao longo da análise econométrica os tratamentos cabíveis para tal 

seletividade amostral são empregados sempre que necessário. 

5.5.3 Análise econométrica  

Os resultados econométricos são apresentados separadamente. Primeiro tem-se uma 

discussão sobre os resultados médios para o intervalo de 2002 a 2015, na sequência 

conduz-se uma análise ao longo dos anos e das coortes. Depois é feito um exame do 

processo de ativação familiar por grupos de renda e, por fim, por tipo de transição para 

a força de trabalho − isto é, transição para ocupação ou para o desemprego. 

(fim) 
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5.5.3.1 Transição familiar para força de trabalho no intervalo 2002-2015 

A análise empírica consiste em estimar o impacto dos efeitos desencorajamento e 

trabalhador adicional sobre a ativação, isto é, sobre a participação na força de 

trabalho. Para cada indivíduo “não principal responsável” i da amostra, três 

observações serão computadas, correspondendo a cada um dos três meses 

seguintes de entrevistas na PME. A variável dependente é igual a um se esse 

indivíduo estiver participando da força de trabalho ou igual a zero se estiver inativo 

nesse período. 

Assim, o efeito trabalhador adicional é captado através de uma variável dummy para 

esposas, filhas e filhos pertencentes à situação 2. Pretende-se estimar como a queda 

na renda familiar, em função da perda de emprego do principal responsável pela 

família, afeta a probabilidade de que os demais membros da família passem da 

inatividade para a participação na força de trabalho (GONZAGA, REIS, 2011; 

OLIVEIRA et al., 2014). 

É preciso evidenciar, portanto, que o enfoque aqui é exclusivamente no processo de 

substituição, e não de complementariedade desse trabalhador secundário. A entrada 

analisada de cônjuges, filhas e filhos na força de trabalho é condicionada à situação 

de transição do principal responsável do emprego para o desemprego. Por 

conseguinte, tem-se um grupo de análise restrito e mais homogêneo. Não estão sendo 

examinados o conjunto total de cônjuges, filhas e filhos. Não é observado, por 

exemplo, aqueles que se conectam ao principal responsável pela família por meio de 

uma relação de complementariedade para renda familiar, tal que ingressam na força 

de trabalho em decorrência apenas de uma queda de renda, mas não desemprego do 

principal responsável. 

O efeito desalento é captado pelo impacto sobre a ativação dadas as mudanças nos 

ciclos econômicos. Os ciclos econômicos, por sua vez, são representados por desvios 

do logaritmo dos retornos em cada período em relação ao logaritmo da média dos 

retornos para todos os períodos. É uma variável que se repete para todos os 

indivíduos observados no mesmo mês (GONZAGA, REIS, 2011). 
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Primeiro, as regressões são estimadas por meio de um modelo probit, utilizando 

informações sobre esposas, filhas e filhos, separadamente, que se encontram inativos 

no primeiro mês de entrevista e cujos provedores da família estavam necessariamente 

empregados. Tais resultados são apresentados no Apêndice 3. 

É possível que as famílias em que o principal responsável trabalha e o cônjuge está 

inativo, bem como aquelas em que o principal responsável trabalha e os filhos ou filhas 

residentes do domicílio estejam inativos, não sejam aleatoriamente distribuídas na 

amostra. Gerando um viés de seletividade decorrente da restrição inicial assumida 

nas estimações. Para correção do possível viés de seleção da amostra aplica-se o 

procedimento de correção de viés de Heckman no modelo de estimação Probit, 

Heckprobit (VAN DE VEM, VAN PRAAG, 1981).  

Por tal perspectiva assume-se um modelo sequencial, tal que o primeiro estágio 

consiste em calcular a probabilidade de um indivíduo estar inativo numa família em 

que o principal responsável trabalha na primeira entrevista, 𝑦2𝑖  =  1, utilizando toda a 

amostra. Em seguida, a partir da amostra composta por tais indivíduos “não principais 

responsáveis” inativos, estima-se um Probit com a variável dependente igual a um se 

o indivíduo transita para ativação (𝐻𝑖𝑡 =  1). 

Os resultados apresentados na Tabela 25 são referentes aos efeitos marginais para 

probabilidade de ativação das esposas condicionada a restrição, já devidamente 

modelada, de estar em uma família em que o principal responsável trabalha e o 

cônjuge é inativa na primeira entrevista, isto é, os efeitos marginais de 

Pr(participa=1|restrição_cônjuge=1)38. Note que são apresentados os efeitos 

marginais para a equação principal, e os principais testes estatísticos para examinar 

a possibilidade de seletividade são relatados no final da tabela, para cada 

especificação. 

Semelhante ao procedimento Heckit, também no Heckprobit, a equação de seleção 

deve incluir, além das variáveis independentes que estão na equação principal (e que 

 

38 Os resultados para os coeficientes estão no Apêndice 4. Para cada uma das cinco especificações, a 
equação principal precede a equação de seleção, enquanto as informações auxiliares e os principais 
testes estatísticos são relatados nas últimas linhas da Tabela A.4. 
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são definidas também para a equação de seleção), pelo menos uma variável 

instrumental adicional, que deve afetar a variável dependente da equação de seleção, 

mas não da equação principal. Nesse caso, pelo menos uma variável instrumental 

deve afetar as chances das esposas ou filhos(as) estarem inicialmente inativos em 

uma família em que o principal responsável trabalha, mas não a participação posterior 

na força de trabalho dessa mão de obra secundária. A variável usada aqui como 

instrumento para identificar a equação de seleção é o tamanho da família. Na Tabela 

A.4, com as estimativas dos coeficientes, fica evidente que, quanto maior o tamanho 

da família, maior serão as chances de a esposa estar numa família de único provedor 

masculino. Há indícios de uma correlação positiva entre o tamanho da família e a 

inatividade das esposas na primeira entrevista. Isso certamente ocorre porque as 

decisões de oferta de trabalho são determinadas de maneira conjunta dentro do 

agregado familiar. 

TABELA 25 – Transição das esposas para força de trabalho - Efeitos marginais 
na média das covariadas (modelo HeckProbit) 

 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)     

Sim 0,0621*** 0,0623*** 0,0613*** 0,0524*** 0,0549*** 
 (0,0105) (0,0105) (0,0105) (0,0102) (0,0103)    

ln(Rendimento médio - mês)  0,0100 0,0419*** 0,0540*** -0,0201    
  (0,0070) (0,0073) (0,0073) (0,0138)    

Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0266*** -0,0265*** -0,0256*** -0,0232*** -0,0225*** 
 (0,0037) (0,0037) (0,0037) (0,0037) (0,0036)    

Branca -0,0434*** -0,0432*** -0,0402*** -0,0323*** -0,0305*** 
 (0,0037) (0,0037) (0,0037) (0,0037) (0,0037)    

Faixa etário (18-20 anos omitida)      

De 21-23 anos 0,0372*** 0,0372*** 0,0414*** 0,0407*** 0,0404*** 
 (0,0066) (0,0066) (0,0075) (0,0072) (0,0073)    

De 24-26 anos 0,0552*** 0,0551*** 0,0572*** 0,0585*** 0,0581*** 
 (0,0064) (0,0064) (0,0072) (0,0069) (0,0070)    

De 27-29 anos 0,0724*** 0,0723*** 0,0692*** 0,0721*** 0,0704*** 
 (0,0063) (0,0063) (0,0071) (0,0068) (0,0069)    

De 30-32 anos 0,0854*** 0,0852*** 0,0751*** 0,0804*** 0,0777*** 
 (0,0063) (0,0063) (0,0070) (0,0067) (0,0068)    

De 33-35 anos 0,0837*** 0,0835*** 0,0661*** 0,0729*** 0,0696*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0070) (0,0067) (0,0068)    

De 36-38 anos 0,0976*** 0,0974*** 0,0742*** 0,0816*** 0,0779*** 
 (0,0063) (0,0063) (0,0070) (0,0068) (0,0068)    

De 39-41 anos 0,0954*** 0,0953*** 0,0678*** 0,0769*** 0,0725*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0071) (0,0068) (0,0069)    

De 42-44 anos 0,0782*** 0,0781*** 0,0477*** 0,0574*** 0,0525*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0070) (0,0068) (0,0069)    

De 45-47 anos 0,0657*** 0,0655*** 0,0347*** 0,0456*** 0,0408*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0070) (0,0068) (0,0069)    

De 48-50 anos 0,0328*** 0,0326*** 0,0044 0,0150** 0,0104    

(continua) 
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 (0,0062) (0,0062) (0,0069) (0,0067) (0,0068)    

De 51-53 anos 0,0072 0,0070 -0,0182*** -0,0076 -0,0120*   
 (0,0061) (0,0061) (0,0069) (0,0066) (0,0067)    

De 54-56 anos -0,0143** -0,0146** -0,0365*** -0,0258*** -0,0300*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0068) (0,0066) (0,0067)    

De 57-59 anos -0,0363*** -0,0366*** -0,0557*** -0,0455*** -0,0494*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0069) (0,0066) (0,0067)    

De 60-62 anos -0,0542*** -0,0546*** -0,0713*** -0,0616*** -0,0654*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0069) (0,0067) (0,0068)    

De 63-64 anos -0,0698*** -0,0700*** -0,0848*** -0,0753*** -0,0788*** 
 (0,0063) (0,0063) (0,0072) (0,0071) (0,0072)    

Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

   

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0068 0,0067 0,0044 0,0071 0,0058    
 (0,0057) (0,0057) (0,0060) (0,0054) (0,0055)    

 De 4 a 7 anos de estudo  0,0194*** 0,0192*** 0,0121** 0,0198*** 0,0175*** 
 (0,0050) (0,0050) (0,0053) (0,0048) (0,0049)    

 De 8 a 10 anos de estudo 0,0236*** 0,0232*** 0,0143*** 0,0287*** 0,0260*** 
 (0,0051) (0,0051) (0,0055) (0,0049) (0,0050)    

 De 11 ou mais anos de estudo 0,0674*** 0,0669*** 0,0575*** 0,0849*** 0,0808*** 
 (0,0050) (0,0050) (0,0056) (0,0052) (0,0053)    

Var. Familiares      

Número de filhos de 0 a 6 anos   -0,0395*** -0,0402*** -0,0415*** 
   (0,0019) (0,0019) (0,0018)    

Número de idosos (maiores de 65 anos)   -0,0331*** -0,0327*** -0,0320*** 
   (0,0055) (0,0055) (0,0055)    

Família convivente (não omitida)      

Sim   0,0298*** 0,0286*** 0,0287*** 
   (0,0040) (0,0040) (0,0040)    

Padrão educacional do casal  
(ela mais escolarizada omitida) 

    

mesmo nível educacional   -0,0096*** 0,0016 0,0014    
   (0,0023) (0,0023) (0,0023)    

ele mais escolarizado   -0,0279*** -0,0126*** -0,0134*** 
   (0,0029) (0,0030) (0,0030)    

Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês)    -0,0260*** -0,0259*** 
    (0,0014) (0,0014)    

Chefe com carteira de trabalho (sim 
omitida) 

     

Não    0,0024 0,0024    
    (0,0020) (0,0020)    
      

/athrho 0,4190*** 0,4066*** -0,6373*** -0,6525*** -0,7937*** 
 (0,0511) (0,0520) (0,0595)    (0,0588) (0,0507)    

rho [Wald test of indep. eqns. (rho = 0)] 0,3961*** 0,3856*** -0,5630*** -0,5733*** -0,6605*** 
 (0,0431) (0,0443) (0,0407)    (0,0395) (0,0286)    

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de ano (2002 omitida)     Sim 

N 444.449 444.449 444.449 444.449 444.449 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 

No modelo 1 tem-se apenas aspectos individuais; no modelo 2 é adicionada a variável 

representativa do efeito desalento; no modelo 3 são incluídas variáveis familiares; no 

modelo 4 realiza-se o acréscimo de variáveis referentes às características do trabalho 

(fim) 
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do provedor; e, finalmente, no modelo 5, são adicionados os controles de 

anos/períodos. Optou-se por mostrar os resultados para as cinco especificações para 

uma melhor visualização do melhor ajuste geral do modelo para esposas.  

Tanto o sinal, como as magnitudes dos coeficientes, de maneira geral, não sofrem 

grandes alterações na evolução entre o modelo mais simples (1) e o modelo completo 

(5). Em relação aos testes sobre a hipótese de seletividade da amostra, fica evidente 

que, para todos os modelos, o nível de significância do coeficiente 𝑎𝑡ℎ𝑟ℎ𝑜 e o teste de 

Wald de equações independentes sugerem que a hipótese nula de não haver 

correlação entre os termos de erro da equação principal (participação) e da equação 

de seleção (famílias que o principal responsável trabalha e a potencial mão de obra 

secundária está inativa) é rejeitada. Assim, qualquer estimativa dos determinantes da 

probabilidade de ativação das esposas sem controlar o viés de seleção da amostra 

tornaria os resultados tendenciosos. 

Examinando, portanto o modelo 5 constata-se, primeiro, que as estimativas dos 

efeitos marginais por meio do procedimento Heckprobit são muito similares, em 

magnitude e sinal dos coeficientes, dos efeitos marginais estimados pelo 

procedimento sem correção de viés de seleção (probit)39.  

O efeito trabalhador adicional, captado pela variável dummy para os cônjuges na 

situação 2, apresenta um efeito positivo e significativo sobre a probabilidade de 

participação em todos os modelos. Este resultado mostra que, para as esposas que 

experimentaram uma redução da renda familiar, devido ao desemprego do marido, a 

taxa de ativação aumentou mais do que para aquelas cujos esposos permaneceram 

empregados. Esse resultado confirma para o Brasil o que alguns estudos 

internacionais que já haviam, de certa forma, indicado para outras localidade, a 

existência de uma relação de substituição entre o emprego do principal responsável e 

o das esposas durante períodos específicos (SEDLACEK, SANTOS, 1991; 

SKOUFIAS, PARKER, 2006; BEYLIS, 2012; BREDTMANN, OTTEN, RULFF, 2014). 

 

39 Como já mencionado, as estimativas dos coeficientes e dos efeitos marginais dos modelos probit 
simples, isto é, sem correção do viés de seletividade amostral, são apresentadas no Apêndice 3. 
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Na especificação 5, última coluna, o efeito trabalhador adicional é estimado em 5,49 

pontos percentuais. Ou seja, para os cônjuges mulheres de provedores que perderam 

o emprego, a probabilidade de transitar para ativação na força de trabalho é, em 

média, 5,49 pontos percentuais maior do que para os cônjuges cujos maridos 

permaneceram empregados, supondo uma esposa típica residente das áreas 

metropolitanas de análise, no intervalo 2002-2015. A explicação para a existência de 

um efeito trabalho adicional ao longo desses 14 anos possivelmente está associada 

ao fato de que não se pondera a questão geracional nessas estimações na média do 

período. Assim, de fato, sem tal ponderação, o desemprego dos maridos parece afetar 

a ativação das esposas. Mas é válido notar que, por exemplo, comparativamente a 

escolaridade, número de filhos pequenos e a idade da mulher, o efeito não é tão 

grande. Espera-se que tal efeito seja maior em sociedades onde predominam 

organizações econômicas de único provedor masculino. 

A medida para o efeito desalento, apesar de significativa nos modelos (3) e (4), 

mostra-se não significativa no modelo (5) onde estão incluídos os controles de 

período. Como esse último modelo é considerado o mais robusto em termos de 

controles apropriados, conclui-se que não é possível captar a existência de um efeito 

desalento significativo para as esposas na média dos 14 anos de análise. 

Quanto às variáveis individuais, aquelas que mais afetam as probabilidades de a 

esposa passar a oferecer trabalho (estar empregado ou desempregado) são nível de 

escolaridade e a idade delas. Especialmente os cônjuges mulheres entre 21 e 47 anos 

de idade possuem uma maior probabilidade de ativação, comparativamente aquelas 

que estão entre 18 a 20 anos, mantidos os demais controles inalterados. Ademais, 

destaca-se a elevada e crescente menor probabilidade de ativação daquela entre 51 

e 64 anos de idade, comparativamente as mulheres cônjuges que tem entre 18 a 20 

anos. Quanto a cor da pele, as mulheres casadas que se declaram pardas e brancas 

apresentam menores chances de estar na força de trabalho, comparadas às mulheres 

de pele preta.  

Estima-se que, analisando o modelo 5, em relação a escolaridade, uma mulher 

casada com mais de quatro anos de estudo é mais propensa a participar da força de 

trabalho, comparativamente aquelas que não frequentaram escola ou com menos de 

um ano de estudo. Observa-se que aquelas com 11 anos ou mais de estudo têm, em 
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média, uma probabilidade maior em 8,08 p.p. de estarem 

empregadas/desempregadas, em relação àquelas com menos de um ano de estudo 

ou sem escolaridade, mantido tudo mais constante. 

Em relação aos aspectos familiares, o maior número de filhos menores de 6 anos e 

de pessoas com mais de 65 anos residentes no domicílio, em média, reduz a 

probabilidade de participação das mulheres casadas. Por outro lado, a presença de 

outros parentes no domicílio aumenta a probabilidade de ativação dessas mulheres. 

Este resultado faz sentido, dada a possibilidade de compartilhar tarefas domésticas e 

de cuidados. 

Neste sentido, já há uma relativamente ampla evidência de que o custo do cuidado 

infantil afeta a ocupação das esposas e a participação delas na força de trabalho 

(LEHRER, KAWASAKI, 1985; VAN GAMEREN, OOMS, 2009). A disponibilidade de 

creches de uma sociedade também influencia o arranjo de trabalho dos casais 

(organização econômica das famílias), bem como a oferta de trabalho das mães. 

Alguns estudos detectam efeitos positivos dos programas que reduzem os custos de 

assistência na primeira infância sobre a oferta de trabalho das mães (SALL, 2014; 

BREWER et al., 2014; BAUERNSCHUSTER, SCHLOTTER, 2015). Cascio (2009), por 

exemplo, nota que a introdução e expansão do jardim de infância gratuito nos Estados 

Unidos durante os anos 1960 e 1970 esteve associado com um aumento de 12% no 

emprego das mães solteiras com filhos pequenos. Destarte, os dados brasileiros da 

PME evidenciam que o padrão de participação das mulheres casadas na força de 

trabalho é fortemente condicionado por aspectos familiares interligados a assistência 

e cuidado, bem como pela possibilidade de compartilhamento de tais tarefas. 

Quanto às características do principal responsável, a probabilidade de participação do 

cônjuge diminui quanto maior a renda do provedor no primeiro mês de entrevista, o 

que é consistente com um salário de reserva mais alto para cônjuges cujos maridos 

receberam salários mais elevados. Trabalhadores formais têm direito ao seguro-

desemprego quando são demitidos. Portanto, poderíamos esperar uma redução da 

ativação das esposas nessas condições, mas isso não é significativo. 

O padrão educacional do casal indica que, naquelas famílias em que o marido possui 

mais anos de escolaridade do que a esposa, a probabilidade de elas transitarem para 
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ativação na força de trabalho é, em média, menor do que nas famílias em que as 

esposas são mais escolarizadas do que os parceiros. Esse é um resultado 

interessante, pois pode estar sinalizando que o aumento da escolaridade das 

mulheres tem o potencial de mudar as relações de equilíbrio de poder dentro da família 

e, por conseguinte, na sociedade. 

Como visto anteriormente, quando 𝜌 ≠ 0, as estimativas probit padrão são viesadas. 

Para filhos e filhas (Tabela 26), também o coeficiente 𝑎𝑡ℎ𝑟ℎ𝑜 e o teste de Wald de 

equações independentes indicam a rejeição da hipótese nula de não haver correlação 

entre os termos de erro da equação principal e da equação de seleção em todos os 

modelos. Em outras palavras, qualquer estimativa dos determinantes da probabilidade 

de ativação dos filhos e filhas sem controlar o viés de seleção da amostra forneceria 

resultados tendenciosos. Assim sendo, na Tabela 26 são apresentados os resultados 

(coeficientes e efeitos marginais) apenas referentes ao modelo completo, composto 

por todas as covariadas, para filhos e filhas separadamente. 

Como mencionado, na análise para filhos e filhas utiliza-se um grupo etário reduzido 

de 15 a 38 anos de idade; e as variáveis de número de filhos com menos de seis anos 

de idade e homogamia educacional são excluídas. Como possíveis controles são 

adicionadas as variáveis identificadoras: de estudante no mês de entrevista, de filho 

mais velho, e do tipo de família (se ambos os pais residem no domicílio ou não). 

TABELA 26 – Transição de filhos e filhas para força de trabalho - Coeficientes 

e efeitos marginais na média das covariadas dos modelos completos (modelo 
HeckProbit) 

 
 Filhos Filhas 

 Coeficientes 
Efeitos 

Marginais 

Coeficientes 
Efeitos 

Marginais  Participa 
Restrição 

filho 
Participa 

Restrição 
filho 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)  

Sim 0,0047 
 

0,0024    0,0644* 
 

0,0328*   
 (0,0339) 

 
(0,0175)    (0,0339) 

 
(0,0173)    

ln(Rendimento médio - mês) -0,1391*** 
 

-0,0719*** -0,0410 
 

-0,0208    
 (0,0491) 

 
(0,0253)    (0,0501) 

 
(0,0255)    

Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0109 0,0145 -0,0023    0,0168 0,0254* 0,0148**  
 (0,0125) (0,0125) (0,0058)    (0,0133) (0,0139) (0,0059)    

Branca -0,0493*** -0,0001 -0,0255*** 0,0151 -0,0007 0,0075    
 (0,0129) (0,0126) (0,0060)    (0,0136) (0,0139) (0,0061)    
Faixa etária (15-17 anos 
omitida) 

    

De 18-20 anos 0,7546*** -0,5311*** 0,2445*** 0,6680*** -0,4819*** 0,1919*** 

(continua) 
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 (0,0106) (0,0120) (0,0039)    (0,0120) (0,0136) (0,0041)    

De 21-23 anos 1,1638*** -0,8762*** 0,3756*** 1,0495*** -0,7987*** 0,3130*** 
 (0,0124) (0,0131) (0,0048)    (0,0138) (0,0149) (0,0051)    

De 24-26 anos 1,3481*** -1,1299*** 0,4072*** 1,2262*** -1,0683*** 0,3337*** 
 (0,0145) (0,0144) (0,0060)    (0,0158) (0,0163) (0,0065)    

De 27-29 anos 1,4199*** -1,3049*** 0,3959*** 1,3487*** -1,2539*** 0,3434*** 
 (0,0179) (0,0164) (0,0079)    (0,0190) (0,0184) (0,0086)    

De 30-32 anos 1,4304*** -1,3665*** 0,3825*** 1,3839*** -1,3108*** 0,3441*** 
 (0,0227) (0,0199) (0,0107)    (0,0231) (0,0214) (0,0112)    

De 33-35 anos 1,3711*** -1,4078*** 0,3343*** 1,3102*** -1,2052*** 0,3376*** 
 (0,0301) (0,0251) (0,0150)    (0,0302) (0,0273) (0,0149)    

De 36-38 anos 1,2874*** -1,2517*** 0,3390*** 1,2408*** -1,1660*** 0,3100*** 
 (0,0387) (0,0319) (0,0191)    (0,0370) (0,0339) (0,0181)    
Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

 

 De 1 a 3 anos de estudo  1,0381*** -0,7763*** 0,2263*** 0,9690*** -0,6285*** 0,1345*** 
 (0,0470) (0,0510) (0,0127)    (0,0697) (0,0780) (0,0127)    

 De 4 a 7 anos de estudo  1,1940*** -0,8581*** 0,2832*** 1,0928*** -0,7613*** 0,1555*** 
 (0,0402) (0,0431) (0,0073)    (0,0584) (0,0650) (0,0059)    

 De 8 a 10 anos de estudo 1,4074*** -0,9592*** 0,3680*** 1,4312*** -0,9600*** 0,2579*** 
 (0,0400) (0,0426) (0,0069)    (0,0577) (0,0640) (0,0052)    
 De 11 ou mais anos de 
estudo 1,6290*** -1,0863*** 0,4528*** 1,8771*** -1,2271*** 0,4186*** 
 (0,0394) (0,0421) (0,0065)    (0,0569) (0,0633) (0,0047)    

Var. Familiares      

Número de idosos (maiores 
de 65 anos) -0,0462*** 0,1004*** -0,0005    0,0526*** 0,0412*** 0,0369*** 
 (0,0149) (0,0135) (0,0070)    (0,0149) (0,0144) (0,0066)    
Tipo de família (casal com 
filhos omitida) 

   

Família monoparental 0,0153** 0,5788*** 0,1292*** 0,0236*** 0,4931*** 0,1237*** 
 (0,0077) (0,0096) (0,0037)    (0,0081) (0,0103) (0,0038)    
Família convivente (não 
omitida) 

    

Sim 0,0211* 0,0269** 0,0170*** -0,0639*** 0,1125*** -0,0054    
 (0,0126) (0,0121) (0,0058)    (0,0117) (0,0114) (0,0050)    

Filho mais velho (não omitida)     

Sim 0,0188** 0,5021*** 0,1420*** 0,0285*** 0,4533*** 0,1367*** 
 (0,0076) (0,0089) (0,0040)    (0,0081) (0,0096) (0,0039)    

Estudante (não omitida)      

Sim -0,5653*** 0,2896*** -0,2215*** -0,3635*** 0,2366*** -0,1262*** 
 (0,0085) (0,0082) (0,0038)    (0,0089) (0,0088) (0,0039)    

Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no 
primeiro mês) 

-0,0902*** 
 

-0,0466*** -0,0952*** 
 

-0,0484*** 

 (0,0041) 
 

(0,0021)    (0,0041) 
 

(0,0021)    

Chefe com carteira de 
trabalho (sim omitida) 

   

Não -0,0041  -0,0021    0,0049  0,0025    
 (0,0070)  (0,0036)    (0,0072)  (0,0036)    
Tamanho da família (2 
pessoas omitida) 

   

3 pessoas  0,7670***   0,6646***  

  (0,0109)   (0,0110)  

4 pessoas  1,4641***   1,2849***  

  (0,0138)   (0,0144)  

5 pessoas  1,9823***   1,7434***  

  (0,0169)   (0,0179)  

6 pessoas  2,3692***   2,0984***  

  (0,0257)   (0,0269)  

7 pessoas ou mais  2,7197***   2,4130*** 
  (0,0377)   (0,0419)  

Intercepto -1,4933*** 0,6504***  -1,9885*** 1,0764***  

(continua) 
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 (0,0535) (0,0503)  (0,0687) (0,0706)  

Dummies de RM (Recife 
omitida) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de ano (2002 
omitida) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

/athrho -1,5230***  -1,6431***  

 (0,0283)     (0,0330)     

rho [Wald test of indep. eqns. 
(rho = 0)] -0,9092*** 

 
-0,9279*** 

 

 (0,0049)     (0,0046)     

N 238.147  210.058  

Censored obs 73.202  57.918  

Uncensored obs 164.945  152.140  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 

Em geral, muitos resultados para filhos e filhas são análogos. As principais diferenças 

serão as analisadas a seguir. Controlando o possível viés de seletividade amostral, o 

efeito trabalhador adicional é significativo a 10% de significância para as filhas, mas 

não há evidências de que haja um processo de ativação dos filhos condicionado ao 

desemprego do principal responsável pela família. Por outro lado, a participação na 

força de trabalho dos filhos homens parece depender da etapa do ciclo econômico. 

Para este grupo, quando em algum mês ocorre uma redução de 10% na média dos 

rendimentos em relação ao valor de referência verifica-se uma maior probabilidade de 

ativação (em 0,719 ponto percentual). Então, em períodos de recessão, a participação 

na força de trabalho dos filhos aumenta, independente do principal responsável tornar-

se desempregado ou não. Os incentivos para ativação dos filhos são maiores em 

períodos de maior dificuldade econômica. A necessidade de complementar a renda 

familiar possivelmente é um fator determinante para eles. É importante destacar que 

a participação na força de trabalho realmente parece depender do estágio do ciclo 

econômico, mas não indicando a existência de um efeito desalentador, nem para 

filhos, e nem para filhas. 

Relativo as variáveis individuais, também o nível educacional e os grupos etários são 

determinantes para a oferta trabalho (estar empregado ou desempregado) dos filhos 

e filhas. A diferença para os filhos e filhas é que o efeito da escolaridade sobre as 

chances de ativação é expressivamente mais forte para eles do que para as esposas. 

Quanto à idade, tanto filhos, como filhas, nas faixas etárias acima de 18 anos 

possuem, em média, maior probabilidade de ativação em relação àqueles que têm de 

15 a 17 anos. Ademais, aqueles que declaram ainda ser estudante têm, em média, 

(fim) 
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menor probabilidade de transitar para ativação, do que os não estudantes, em 22,15 

p.p. para os homens e 12,62 p.p. para as mulheres. 

As características do agregado familiar afetam de maneira distinta as chances de 

ativação dos filhos do sexo masculino e feminino. Para as filhas, quanto maior o 

número de idosos residentes no domicílio, em média, maior será a probabilidade de 

ativação, contudo, tal efeito não é significativo para os homens. Para eles, por sua 

vez, a existência de uma outra família convivente na casa eleva a probabilidade média 

de participação na força de trabalho, o que parece não afetar a ativação das filhas. 

Os resultados indicam que os filhos e filhas em famílias monoparentais parecem se 

depararem com maiores probabilidades de ativação. Lamentavelmente, a incidência 

de famílias monoparentais no Brasil ainda está fortemente relacionada a questões de 

vulnerabilidade e pobreza. Logo, é possível que essa maior probabilidade de oferta 

de mão de obra dos filhos, em tais famílias, frequentemente esteja mais associada a 

uma necessidade do que a um desejo. 

Nota-se que os filhos mais velhos têm, em média, probabilidade maior de transitar em 

14,20 p.p. da inatividade para a ativação, comparativamente aos que não são filhos 

mais velhos. Para as filhas tal diferença é de 13,67 pontos percentuais. Sobre as 

características do provedor, observa-se resultados similares aos já discutidos para as 

esposas. 

Os efeitos estimados nos modelos de seleção (restrições iniciais) indicam se os 

respondentes com um perfil sociodemográfico e familiar específico têm uma 

probabilidade maior (efeitos positivos) ou menor (efeitos negativos) do que a média 

de estar inativo e vivendo em uma família em que o principal responsável trabalha. As 

variáveis instrumentais têm o sinal positivo esperado e são estatisticamente 

significantes para todos os grupos analisados. 

5.5.3.2 Transição familiar para força de trabalho ao longo dos anos 

Como há um evidente interesse em uma análise focada em mudanças ao longo do 

tempo, de modo a ponderar as mudanças nos arranjos familiares, econômicas e das 

características individuais, torna-se necessário um exame da evolução desse efeito 
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trabalhador adicional. Para além de compreender se quando o principal responsável 

sai do mercado de trabalho, a esposa ou filho(a) têm ou não uma forte probabilidade 

de ativação, comparativamente aqueles em que o principal responsável permaneceu 

ocupado durante as quatro entrevistas, para todo o período de análise (2002-2015), é 

essencial as estimações desse efeito ano a ano (Tabela 27). 

TABELA 27 – Transição das esposas, filhos e filhas para força de trabalho - 
Efeitos marginais na média para os ETA e ED, para cada ano (HeckProbit) 

 ESPOSAS FILHOS FILHAS 

Ano 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

2002 0,0262 0,3193*** -0,1141** 0,0721 0,1159* 0,1442 
 (0,0224) (0,0620) (0,0487) (0,1365) (0,0634) (0,1411) 

2003 0,0114 -0,0652 0,0140 0,0763 0,0177 -0,0770 
 (0,0256) (0,0464) (0,0502) (0,0893) (0,0642) (0,0932) 

2004 -0,0053 -0,0770* -0,0491 -0,1655** -0,0251 0,0696 
 (0,0263) (0,0430) (0,0582) (0,0810) (0,0483) (0,0812) 

2005 0,0522** -0,0557 0,0410 -0,0112 0,0539 -0,2359** 
 (0,0262) (0,0591) (0,0653) (0,1086) (0,0581) (0,1118) 

2006 0,0662*** 0,0944* 0,0493 -0,0632 0,1610*** -0,0034 
 (0,0258) (0,0502) (0,0525) (0,0918) (0,0580) (0,1009) 

2007 0,0746*** -0,0499 -0,0490 -0,1093 -0,0439 -0,1244 
 (0,0276) (0,0528) (0,0576) (0,0962) (0,0531) (0,0977) 

2008 -0,0289 -0,1086*** 0,0820 -0,1014 0,0776 -0,0997 
 (0,0292) (0,0412) (0,0692) (0,0733) (0,0593) (0,0760) 

2009 0,0838** -0,0297 -0,0292 -0,2258** -0,0767 0,0703 
 (0,0359) (0,0525) (0,0714) (0,0918) (0,0728) (0,1008) 

2010 0,0539 -0,0931** 0,0550 -0,0813 0,0023 -0,0531 
 (0,0364) (0,0452) (0,0787) (0,0790) (0,0702) (0,0764) 

2011 0,1107*** -0,0482 -0,0002 -0,1744* -0,1256** 0,1482 
 (0,0354) (0,0596) (0,0830) (0,1004) (0,0608) (0,1061) 

2012 0,0650 0,0278 -0,0147 -0,1318 0,10180 0,1129 
 (0,0424) (0,0424) (0,0612) (0,0834) (0,0763) (0,0868) 

2013 0,0926* 0,0761 0,0152 0,0111 0,0783 -0,0038 
 (0,0554) (0,0655) (0,0808) (0,1107) (0,0667) (0,1100) 

2014 0,0531 0,0112 0,0496 0,0136 0,0744 -0,1595 
 (0,0329) (0,0604) (0,0816) (0,1101) (0,0717) (0,1015) 

2015 0,0632* 0,0124 0,0351 0,0032 0,0747 -0,0008 
 (0,0378) (0,0628) (0,0626) (0,1125) (0,0603) (0,0948) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. Resultados estimados apenas para o modelo completo com todos os 
controles. 

 

Os resultados por ciclos econômicos permitem observar diretamente possíveis 

“efeitos crise”. O exame ao longo dos períodos evidência que em alguns anos nenhum 

efeito estatisticamente significativo é detectado, nem para esposas e nem para 

filhos(as), a citar 2003, 2012 e 2014. 
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As esposas apresentam uma maior probabilidade de ativação em decorrência da 

perda de emprego dos parceiros, comparativamente aquelas em que os parceiros 

permanecem ocupado, no intervalo de 2005 a 2007, para em seguida tal efeito 

ressurgir oscilante nos anos de 2009, 2011, 2013 e 2015. É curioso notar que esse 

efeito trabalhador adicional no Brasil metropolitano, apesar de não ser uma constância 

ao longo dos anos observados, ele é crescente até 2011. Em 2005, as mulheres 

casadas cujos maridos perderam o emprego tinham uma probabilidade média de 

transitar para ativação na força de trabalho maior em 5,22 p.p. do que àquelas cujos 

maridos permaneceram empregados; de outro modo, supondo uma esposa típica 

residente das áreas metropolitanas de análise essa diferença salta para, em média, 

11,07 p.p. a mais em probabilidades de ativação em 2011. 

A despeito desses resultados, não é possível estabelecer uma tendência clara para a 

atuação do efeito trabalhador adicional sobre as esposas no Brasil, ao longo dos anos. 

Por um lado, pode-se pensar que as decisões de oferta de trabalho das mulheres são 

mais fortemente influenciadas por fatores econômicos cíclicos, e que, se estão 

inativas, é porque elas não olham apenas para o benefício e custo da oferta de 

trabalho, há também outros prováveis determinantes importantes das decisões de 

oferta de trabalho feminina, como a maternidade. Também é possível argumentar que 

o processo de ativação feminina no mercado de trabalho, no Brasil, cada vez mais 

independe da condição de trabalho do principal responsável pela família, dada a maior 

escolarização feminina, postergação da idade média de matrimônio e de primeiro filho. 

A relação estimada estatisticamente significativa e negativa para a medida do efeito 

desalento em alguns anos, a citar 2004, 2005 e os anos entre 2008 e 2011, para 

esposas, filhos ou filhas, é um indicativo de que em tais anos tem-se uma participação 

na força de trabalho dessa potencial mão de obra familiar adicional aumentando 

quando os rendimentos são menores e diminuindo quando a média dos retornos é 

mais alta. O que configura um movimento oposto ao previsto pelo efeito 

desencorajamento e um processo de ativação fortemente condicionado pelos ciclos 

econômicos, embora num sentido anticíclico. 

Na Tabela 27, outra informação relevante é sobre o quão atípico é o ano de 2002 em 

termos dos efeitos constatados e comparativamente aos outros anos de análise. Em 

2002 tem-se um Brasil metropolitano com uma elevada medida de efeito desalento 
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para as mulheres casadas; para os filhos, a probabilidade de ativação é de, em média, 

11,41 p.p. menor naquelas famílias onde o principal responsável perdeu o emprego; 

e, para filhas, tal probabilidade é de 11,59 p.p. maior em famílias que o principal 

responsável perdeu o emprego. Os resultados para os filhos, em 2002, indicam que 

as possibilidades de ativação para os filhos homens eram maiores para aqueles em 

lares em que já havia pelo menos uma pessoa empregada (o principal responsável). 

Por outro lado, o elevado efeito desencorajamento para as esposas em tal ano 

possivelmente estiveram associadas as incertezas que estas tinham frente ao futuro. 

Não por acaso, 2002 é um ano de eleições presidenciais, em que o dólar atinge o 

patamar de R$4,00 e as dúvidas dos investidores em relação as ações do próximo 

presidente geram todo um cenário de incertezas econômicas e sociais no referido ano. 

As Tabelas 28 e 29 mostram os resultados estimados separadamente por coortes de 

nascimentos para esposas e filhos e filhas, respectivamente. O modelo completo é 

estimado, também corrigindo o possível viés de seletividade amostral, como na 

análise anterior ao longo dos anos, porém aqui para cada uma das coortes de 

nascimento. Na análise de tais tabelas, recomenda-se retornar a Tabela A.2, em 

apêndice, onde as construções das coortes são explicadas. Em síntese, são 

examinadas as coortes de nascimento C17 (1952-1954) a C5 (1988-1990), para 

esposas; e C9 (1976-1978) a C2 (1997-1999), para filhos e filhas. 

Quando observado os efeitos de interesse por coortes de nascimento, torna-se 

possível ponderá-los dentro de grupos específicos e que se defrontam com distintas 

etapas do processo de transição demográfica e até mesmo diferentes etapas do 

processo de estruturação (econômica e de formação) das famílias, no Brasil. 

Observando, por exemplo, o conjunto de todas as esposas nascidas no mesmo 

intervalo de tempo (aqui um intervalo trianual) e comparando com outros conjuntos de 

esposas nascidas em intervalos trianuais subsequentes tem-se mais elementos que 

permitem discutir mudanças demográficas, já que as mudanças entre coortes trazem 

reflexos diretos das transformações sociais. 
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TABELA 28 – Transição das esposas para força de trabalho - efeitos marginais 

na média para os ETA e ED para cada coorte de nascimento (HeckProbit) 

  ESPOSAS 

Coorte 
Transição do chefe para o desemprego 

[ETA] 
ln(Rendimento médio - mês)  

[ED] 

C17: 1952-54 -0,0353** -0,0079 
  (0,0149) (0,0427) 

C16: 1955-57 0,1398*** -0,0138 
  (0,0532) (0,0426) 

C15: 1958-60 0,0198 0,0448 
  (0,0306) (0,0413) 

C14: 1961-63 0,0012 -0,0211 
  (0,0338) (0,0441) 

C13: 1964-66 0,0301 -0,0140 
  (0,0348) (0,0449) 

C12: 1967-69 0,0912** 0,0816* 
  (0,0411) (0,0440) 

C11: 1970-72 0,0777** -0,0897** 
  (0,0336) (0,0458) 

C10: 1973-75 0,1039*** -0,1371*** 
  (0,0404) (0,0471) 

C9: 1976-78 0,0776** -0,0232 
  (0,0324) (0,0465) 

C8: 1979-81 0,0640* -0,0021 
  (0,0375) (0,0485) 

C7: 1982-84 0,0431 -0,0255 
  (0,0355) (0,0490) 

C6: 1985-87 0,0278 -0,0397 
  (0,0376) (0,0552) 

C5: 1988-90 -0,0542* -0,1263* 
  (0,0317) (0,0689) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Notas: 

(a) Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. Resultados estimados apenas para o modelo completo com todos 
os controles. 

(b) Para esposas, os modelos que convergem são para aquelas nascidas nas coortes entre 1952-1990. 

 

A Tabela 28 evidencia um forte efeito trabalhador adicional para as esposas na coorte 

C16 (nascidas entre 1955-1957), isto é, aquelas que estavam nos grupos etários de 

48 a 62 anos de idade entre 2002 e 2015. Especificamente, as esposas nos seguintes 

grupos etários e respectivos anos compõem a coorte C16: mulheres entre 48 e 50 

anos em 2002 e 2003, mulheres entre 51 e 53 anos no intervalo 2004-2006, mulheres 

entre 54 e 56 anos no intervalo 2007-2009, mulheres entre 57 e 59 anos no intervalo 

2010-2012, e mulheres entre 60 e 62 anos no intervalo 2013-2015. Essas mulheres 

apresentaram, em média, maiores probabilidades de ativação em decorrência do 

desemprego dos maridos do que àquelas que o marido não perdeu o emprego. 

Adicionalmente, nota-se a existência de um efeito trabalhador adicional para as 

esposas nas coortes C8 a C12 (nascidas entre 1967-1981). Este efeito trabalhador 
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adicional parece sofrer uma suavização na medida em que se observa as gerações 

mais jovens de mulheres. Estima-se que, entre os anos no intervalo de 2013 a 2015, 

haja evidências de um efeito trabalhador adicional para as esposas nos grupos etários 

entre 36 e 50 anos. Porém, nenhum efeito estatisticamente significativo é notado para 

as esposas nos grupos etários entre 30 e 35 anos; e para as esposas entre 27 e 29 

anos, no dito intervalo de 2013 a 2015, percebe-se que a probabilidade de elas 

transitarem para ativação é menor em famílias em que o principal responsável perdeu 

o emprego, do que em famílias em que ele permanece empregados. Com a tendência 

de uma força de trabalho feminina mais qualificada nas gerações relativamente mais 

jovens, é provável que a ativação das esposas dependa cada vez menos da situação 

ocupacional dos maridos. Ademais, em tais gerações, a possibilidade de 

compartilhamento de informações de trabalho dentro do lar, associada as redes de 

contatos de trabalho dos pares, pode ter uma importante influência nas chances de 

ativação das mulheres. Pode ser por isso que, para essas coortes, residir em um 

domicílio em que já há um membro desempregado afeta negativamente as chances 

dessas esposas transitarem da inatividade para ativação. 

Ao comparar distintas coortes no mesmo grupo etário, esse aspecto geracional do 

efeito trabalhador adicional torna-se mais evidente. Nota-se, por exemplo, que as 

esposas que estavam no grupo etário de 36 a 38 anos no intervalo 2002 a 2008 

apresentam um efeito trabalhador adicional maior comparativamente ao observado 

para esposas na mesma faixa etária entre 2010 e 2015. Esse efeito decrescente ao 

longo do tempo é detectado para as mulheres casadas em todas as faixas etárias de 

24 a 50 anos de idade, a exceção daquelas entre 42 e 44 anos. 

Retornando a Tabela 28, não é possível detectar alguma tendência do efeito desalento 

por coorte para esposas. Pelo contrário, para algumas coortes observa-se uma 

probabilidade de participação na força de trabalho anticíclica, especificamente nas 

coortes C11 (nascidas entre 1970-1972), C10 (nascidas entre 1973-1975) e C5 

(nascidas entre 1988-1990). Para filhas e filhos também não há evidências de um 

efeito desalento estatisticamente significativos nas distintas coortes de nascimento 

(Tabela 29). Corroborando ao que as estimativas para a média dos anos 2002-2015 

apontaram, os filhos pertencentes as coortes C5 (nascidas entre 1988-1990) e C4 

(nascidas entre 1991-1993) apresentaram uma participação na força de trabalho 

anticíclica. Assim, por exemplo, estima-se que dentre os filhos homens com idade 
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entre 24 e 29 anos no intervalo de 2013 a 2015, a participação deles na força de 

trabalho aumenta quando os rendimentos são menores e diminui quando a média dos 

retornos é mais alta. 

TABELA 29 – Transição dos filhos e filhas para força de trabalho - efeitos 

marginais na média para os ETA e ED para cada coorte de nascimento 
(HeckProbit) 

  FILHOS FILHAS 

Coorte 
Transição do chefe 
para o desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do chefe 
para o desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

C9: 1976-78 0,2046*** -0,1617 0,0762 -0,0042 
  (0,0629) (0,1803) (0,1204) (0,1986) 

C8: 1979-81 -0,0372 0,1840 0,1247* -0,0279 
  (0,1089) (0,1165) (0,0697) (0,1313) 

C7: 1982-84 0,0593 -0,0322 -0,0369 -0,0329 
  (0,0551) (0,0735) (0,0579) (0,0872) 

C6: 1985-87 -0,1214*** -0,0405 0,1161*** -0,0995 
  (0,0438) (0,0594) (0,0396) (0,0679) 

C5: 1988-90 -0,0153 -0,1414*** -0,0072 0,0164 
  (0,0346) (0,0521) (0,0471) (0,0564) 

C4: 1991-93 0,0517 -0,1166** 0,0308 0,0119 
  (0,0356) (0,0524) (0,0349) (0,0488) 

C3: 1994-96 0,0174 -0,0816 0,0121 -0,0727 
  (0,0397) (0,0499) (0,0379) (0,0515) 

C2: 1997-99 0,0134 -0,0757 -0,0481* 0,0192 
  (0,0426) (0,0510) (0,0287) (0,0483) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Notas: 

(a) Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. Resultados estimados apenas para o modelo completo com todos 
os controles. 

(b) Para filhos(as), os modelos que convergem são para aqueles nascidos nas coortes entre 1976-1999. 

 

Referente ao efeito trabalhador adicional, há evidências da existência deste de 

maneira expressiva para os filhos na coorte C9 (nascidas entre 1976-1978), que é o 

grupo que no intervalo 2002-2003 tinha entre 27 a 29 anos, 2004-2006 tinha entre 30 

a 32 anos, 2007-2009 tinha entre 33 a 35 anos, e 2010-2012 tinha entre 36 a 38 anos 

de idade. Para filhas também há indícios de um efeito trabalhador adicional, porém 

menor do que o observado para os filhos homens, nas coortes C6 (nascidas entre 

1985-1987) e C8 (nascidas entre 1979-1981). 

É esperado que os filhos ou filhas com mais idade estejam, de fato, mais envolvidos 

com os dilemas financeiros familiares e, por conseguinte, sejam mais afetados diante 

do desemprego do pai ou da mãe, o que os fazem tomar para si, possivelmente, uma 

responsabilidade maior, do que os filhos mais jovens, pelo equilíbrio financeiro 
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daquela família da qual faz parte. Logo, faz sentido que o efeito trabalhador adicional 

seja observado nas coortes compostas por grupos etários com mais idade nesse caso.  

Apesar de não ser possível estabelecer um paralelo entre o processo de mudanças 

demográficas nacional e a atuação do efeito desencorajamento, o mesmo não é 

verdade para o efeito trabalho adicional familiar. No geral, o processo de ativação das 

gerações mais jovens, tanto para esposas, como para filhos e filhas, parece 

independer da condição de trabalho do principal responsável pela família. Isso ocorre 

certamente porque nas gerações mais jovens tem-se famílias relativamente menores, 

maior participação feminina na força de trabalho, mulheres mais escolarizadas, jovens 

mais escolarizados, maior número de famílias de duplo provedor40, entre outros 

aspectos que contribuem para que o processo de ativação não seja condicionado pela 

status ocupacional do principal responsável, mas sim por anseios individuais e 

características do agregado familiar. 

5.5.3.3 Transição familiar para força de trabalho por grupos de renda 

Em um país em que as desigualdades de renda e de oportunidades são notáveis, 

como é o caso do Brasil, torna-se indispensável que esta análise englobe, em alguma 

medida, tais aspectos. Com tal intuito, os modelos completos (com todas as 

covariadas) foram estimados para dois grupos separadamente, o primeiro grupo 

sendo composto por aqueles indivíduos que estavam em famílias que o rendimento 

do principal responsável na primeira entrevista era inferior ao da mediana, e o segundo 

formado por aqueles em famílias cujo rendimento do principal responsável na primeira 

entrevista era superior ao da mediana. Os modelos foram estimados para cônjuges 

(Tabela 30), filhos (Tabela 31) e filhas (Tabela 32). Esse tipo de análise permite 

verificar se o efeito trabalhador adicional ocorre mais fortemente entre as famílias de 

renda mais elevada. 

Os resultados por grupos de renda para esposas, em certa medida, refutam a 

possibilidade acima mencionada (Tabela 30). No geral, os resultados para os efeitos 

 

40 Vide Seção 5.5.1. 
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trabalhador adicional e desalento são similares entre as esposas no grupo de renda 

mais elevada e no grupo de renda menor. Ademais tais resultados são também 

próximos aos resultados observados sem separação por grupos de renda. 

TABELA 30 – Transição das esposas para força de trabalho por nível de 

rendimento familiar - Coeficientes e efeitos marginais na média das covariadas 
(HeckProbit) 

 

 
Rendimentos dos chefes no 

período t se encontram abaixo da 
mediana 

Rendimentos dos chefes no período t 
se encontram acima  

da mediana 
 Coeficientes Efeitos 

Marginais 

Coeficientes Efeitos 
 participa restriconj participa restricon Marginais 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)   

Sim 0,1438***  0,0550*** 0,2190***  0,0629*** 
 (0,0300) 

 
(0,0122) (0,0639) 

 
(0,0203) 

ln(Rendimento médio - mês) -0,0643 
 

-0,0224 -0,0676 
 

-0,0172 
 (0,0582) 

 
(0,0203) (0,0742) 

 
(0,0189) 

Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0984*** 0,0580*** -0,0231*** -0,1052*** 0,0831*** -0,0198*** 
 (0,0141) (0,0108) (0,0047) (0,0220) (0,0138) (0,0059) 

Branca -0,1374*** 0,0695*** -0,0341*** -0,1160*** 0,0623*** -0,0245*** 
 (0,0148) (0,0113) (0,0048) (0,0215) (0,0134) (0,0058) 

Faixa etária (18-20 anos omitida)    

De 21-23 anos 0,1432*** -0,1215 0,0226** 0,4764*** -0,2586*** 0,0810*** 
 (0,0325) (0,0251) (0,0090) (0,0674) (0,0394) (0,0121) 

De 24-26 anos 0,2875*** -0,2466*** 0,0469*** 0,5547*** -0,3990*** 0,0881*** 
 (0,0314) (0,0243) (0,0089) (0,0646) (0,0371) (0,0111) 

De 27-29 anos 0,2983*** -0,2598*** 0,0479*** 0,6750*** -0,4880*** 0,1132*** 
 (0,0309) (0,0239) (0,0087) (0,0635) (0,0364) (0,0108) 

De 30-32 anos 0,3841*** -0,3390*** 0,0622*** 0,6832*** -0,5248*** 0,1114*** 
 (0,0308) (0,0238) (0,0088) (0,0629) (0,0361) (0,0105) 

De 33-35 anos 0,3814*** -0,3262*** 0,0643*** 0,6258*** -0,5180*** 0,0954*** 
 (0,0311) (0,0240) (0,0089) (0,0627) (0,0361) (0,0103) 

De 36-38 anos 0,3916*** -0,3337*** 0,0666*** 0,6734*** -0,5204*** 0,1090*** 
 (0,0313) (0,0242) (0,0090) (0,0626) (0,0361) (0,0104) 

De 39-41 anos 0,3278*** -0,3282*** 0,0430*** 0,6986*** -0,5013*** 0,1189*** 
 (0,0312) (0,0243) (0,0089) (0,0626) (0,0362) (0,0105) 

De 42-44 anos 0,3066*** -0,2902*** 0,0440*** 0,5554*** -0,4534*** 0,0827*** 
 (0,0317) (0,0246) (0,0091) (0,0627) (0,0363) (0,0103) 

De 45-47 anos 0,2524*** -0,2327*** 0,0371*** 0,4764*** -0,3861*** 0,0687*** 
 (0,0323) (0,0251) (0,0091) (0,0630) (0,0365) (0,0103) 

De 48-50 anos 0,1278*** -0,1857*** 0,0045 0,3247*** -0,3026*** 0,0403*** 
 (0,0327) (0,0253) (0,0090) (0,0635) (0,0366) (0,0102) 

De 51-53 anos -0,0105 -0,1154*** -0,0231*** 0,1954*** -0,2113*** 0,0208** 
 (0,0340) (0,0260) (0,0089) (0,0643) (0,0370) (0,0102) 

De 54-56 anos -0,1469*** 0,0078 -0,0385*** 0,0204 -0,0348 0,0013 
 (0,0358) (0,0272) (0,0089) (0,0657) (0,0376) (0,0101) 

De 57-59 anos -0,3704*** 0,1748*** -0,0642*** -0,1266* 0,0724* -0,0147 
 (0,0400) (0,0294) (0,0089) (0,0683) (0,0389) (0,0102) 

De 60-62 anos -0,4810*** 0,2997*** -0,0706*** -0,3964*** 0,2819*** -0,0370*** 
 (0,0448) (0,0329) (0,0092) (0,0740) (0,0410) (0,0101) 

De 63-64 anos -0,7140*** 0,3348*** -0,0985*** -0,4573*** 0,3469*** -0,0405*** 
 (0,0630) (0,0429) (0,0090) (0,0926) (0,0489) (0,0110) 

Escolaridade (sem escolaridade ou menos de 1 ano de estudo omitida) 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0725*** -0,1074*** 0,0024 0,1197* 0,0067 0,0225* 

(continua) 
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 (0,0263) (0,0203) (0,0065) (0,0679) (0,0406) (0,0117) 

 De 4 a 7 anos de estudo  0,1894*** -0,2086*** 0,0189*** 0,1595*** -0,0481 0,0267*** 
 (0,0238) (0,0184) (0,0059) (0,0614) (0,0361) (0,0102) 

 De 8 a 10 anos de estudo 0,2995*** -0,3002*** 0,0365*** 0,1897*** -0,1181*** 0,0278*** 
 (0,0251) (0,0193) (0,0063) (0,0615) (0,0361) (0,0102) 
 De 11 ou mais anos de 
estudo 0,5933*** -0,5369*** 0,0921*** 0,5378*** -0,4384*** 0,0835*** 
 (0,0259) (0,0197) (0,0069) (0,0627) (0,0365) (0,0104) 

Var. Familiares      

Número de filhos de 0 a 6 
anos -0,254*** 0,1956*** -0,0467*** -0,1939*** 0,1342*** -0,0365*** 
 (0,0078) (0,0064) (0,0025) (0,0116) (0,0067) (0,0027) 
Número de idosos (maiores 
de 65 anos) -0,182*** 0,0756*** -0,0475*** -0,0685** -0,0165 -0,0190*** 
 (0,0262) (0,0186) (0,0082) (0,0298) (0,0168) (0,0074) 

Família convivente (não omitida)    

Sim 0,0927*** 0,0137 0,0374*** 0,0569*** 0,0411*** 0,0190*** 
 (0,0169) (0,0127) (0,0056) (0,0217) (0,0133) (0,0057) 
Padrão educacional do casal  
(ela mais escolarizada omitida) 

 

mesmo nível educacional 0,0419*** -0,0522*** 0,0034 0,0403*** -0,1004*** 0,0006 
 (0,0102) (0,0078) (0,0031) (0,0146) (0,0086) (0,0035) 

ele mais escolarizado -0,0197 -0,0151 -0,0099** -0,0659*** 0,0301** -0,0135*** 
 (0,0135) (0,0103) (0,0040) (0,0198) (0,0123) (0,0047) 

Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no 
primeiro mês) 

-0,0445***  -0,0155*** -0,0833***  -0,0212*** 

 (0,0099) 
 

(0,0034) (0,0091) 
 

(0,0023) 

Chefe com carteira de trabalho  
(sim omitida) 

  

Não -0,0092 
 

-0,0032 0,0342***  0,0088*** 
 (0,0079) 

 
(0,0028) (0,0119) 

 
(0,0031) 

Tamanho da família  
(2 pessoas omitida) 

   

3 pessoas  0,1103***  0,2022*** 
  (0,0088)   (0,0086)  

4 pessoas  0,1950***  0,3089*** 
  (0,0099)   (0,0094)  

5 pessoas  0,2455***   0,3832***  

  (0,0130)   (0,0132)  

6 pessoas  0,3194***   0,4685***  

  (0,0200)   (0,0260)  

7 pessoas ou mais 0,3440***  
 0,4947***  

  (0,0255)   (0,0461)  

Intercepto -0,7379*** 0,7802*** -1,0700*** 0,6597*** 
 

(0,0799) (0,0342) (0,1167) (0,1098) (0,0546)  

Dummies de RM  
(Recife omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

Dummies de ano  
(2002 omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

/athrho -1,175***  -0,583***  

 (0,0854)  (0,0673)  

rho [Wald test of indep. 
eqns. (rho = 0)] 

-0,825***  -0,524***  

 (0,0271)  (0,0488)  

N 208.810  235.639  

Censored obs 97.241  124.888  

Uncensored obs 111.569  110.751  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 

(fim) 
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Alguns outros aspectos, que parecem afetar de maneira distinta a probabilidade de 

ativação das esposas na força de trabalho entre os desiguais grupos de renda, 

merecem atenção. Em primeiro lugar, duas importantes variáveis familiares, apesar 

de manter o sinal nos diferentes grupos de renda, apresentam magnitudes bastante 

distintas. Quanto maior o número de idosos no domicílio, menor é a probabilidade de 

transição das esposas para ativação. Ademais, esta probabilidade é tão menor para 

aquelas mulheres nos grupos de renda familiar menor (menor em 4,75 p.p.) em 

relação as de maior renda (menor em 1,9 p.p.). Algo similar é percebido para variável 

de família convivente, tal que ter uma outra família convivente no domicílio gera um 

aumento de probabilidade de ativação expressivamente maior para as esposas em 

família de menor renda familiar. 

O segundo ponto, que precisa ser destacado diz respeito à homogamia educacional. 

Nota-se que o efeito médio negativo de estar numa família em que o marido é mais 

escolarizado sobre a probabilidade de participação na força de trabalho, 

comparativamente a estar numa família em que a mulher possui mais anos de estudo 

do que os parceiros, é maior entre as de rendimento familiar mais elevado. Também 

relacionado ao principal responsável, nota-se que, para as esposas nesse grupo de 

renda superior, a situação de não formalidade do principal responsável no mercado 

de trabalho no primeiro mês afeta positivamente a probabilidade delas de ativação. 

Os empregos formais são de melhor qualidade, em geral. Portanto, o fato de o 

principal responsável não ter um emprego formal no primeiro mês de entrevista 

aumenta, em média, em 0,88 p.p. a probabilidade das esposas de maior rendimento 

familiar ingressar na força de trabalho, em relação àquelas mulheres cujos maridos 

tinham um emprego formal. A ideia é que a instabilidade econômica da família é maior 

na primeira situação. É possível que a formalidade do principal responsável não afete 

a probabilidade de ativação das esposas de menor renda porque, para elas, os 

condicionantes individuais e familiares são mais determinantes nesse processo. 

Os resultados por grupos de renda para filhos (Tabela 31) indicam que apenas para 

os filhos em famílias de maior rendimento mantém-se a relação estimada negativa, 

com a participação aumentando quando os rendimentos são menores e diminuindo 

quando a média dos retornos é mais alta (participação na força de trabalho anticíclica).  
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TABELA 31 – Transição dos filhos para força de trabalho por nível de 

rendimento familiar - Coeficientes e efeitos marginais na média das covariadas 
(HeckProbit) 

 

 
Rendimentos dos chefes no  

período t se encontram abaixo da 
mediana 

Rendimentos dos chefes no período 
t se encontram acima da mediana 

 Coeficientes 
Efeitos 

marginais 

Coeficientes 
Efeitos 

marginais  Participa 
Restrição 

filho 
Participa 

Restrição 
Filho 

Transição do chefe para 
o desemprego (sit. 2) 

      

Sim -0,0151  -0,0076 0,0716  0,0374 
 (0,0394)  (0,0199) (0,0663)  (0,0344) 

ln(Rendimento médio - 
mês) 

-0,0972  -0,0489 -0,1777***  -0,0936*** 

 (0,0706)  (0,0355) (0,0688)  (0,0362) 

Var. Individuais       

Cor (preta omitida)       

Parda 0,0070 0,0093 0,0054 -0,0309 0,0108 -0,0135 
 (0,0151) (0,0155) (0,0069) (0,0217) (0,0209) (0,0103) 

Branca 0,0067 -0,0358** -0,0042 -0,0870*** 0,0123 -0,0427*** 
 (0,0163) (0,0165) (0,0075) (0,0215) (0,0204) (0,0102) 

Faixa etária (15-17 anos 
omitida) 

      

De 18-20 anos 0,7836*** -0,5621*** 0,2609*** 0,7591*** -0,5186*** 0,2380*** 
 (0,0144) (0,0166) (0,0055) (0,0161) (0,0179) (0,0057) 

De 21-23 anos 1,1122*** -0,8797*** 0,3582*** 1,2474*** -0,8972*** 0,4010*** 
 (0,0173) (0,0184) (0,0069) (0,0185) (0,0192) (0,0069) 

De 24-26 anos 1,2548*** -1,0933*** 0,3800*** 1,4660*** -1,1818*** 0,4406*** 
 (0,0203) (0,0201) (0,0085) (0,0213) (0,0211) (0,0085) 

De 27-29 anos 1,3011*** -1,2423*** 0,3650*** 1,5724*** -1,38*** 0,4393*** 
 (0,0244) (0,0227) (0,0108) (0,0268) (0,0240) (0,0117) 

De 30-32 anos 1,3158*** -1,2470*** 0,3714*** 1,5833*** -1,4990*** 0,4055*** 
 (0,0300) (0,0275) (0,0136) (0,0351) (0,0292) (0,0171) 

De 33-35 anos 1,1801*** -1,2811*** 0,2867*** 1,6442*** -1,5745*** 0,4137*** 
 (0,0393) (0,0340) (0,0193) (0,0475) (0,0375) (0,0233) 

De 36-38 anos 1,0530*** -1,1130*** 0,2677*** 1,6283*** -1,4303*** 0,4538*** 
 (0,0497) (0,0420) (0,0237) (0,0627) (0,0492) (0,0299) 

Escolaridade (sem escolaridade ou menos de 1 ano de estudo 
omitida) 

   

 De 1 a 3 anos de estudo  0,9589*** -0,7006*** 0,2389*** 1,1228*** -0,8471*** 0,2089*** 
 (0,0525) (0,0584) (0,0148) (0,1010) (0,1040) (0,0265) 

 De 4 a 7 anos de estudo  1,0776*** -0,7453*** 0,2870*** 1,3746*** -1,0414*** 0,2831*** 
 (0,0457) (0,0504) (0,0096) (0,0818) (0,0815) (0,0120) 

 De 8 a 10 anos de 
estudo 

1,2921*** -0,8586*** 0,3699*** 1,5841*** -1,1288*** 0,3688*** 

 (0,0456) (0,0501) (0,0095) (0,0809) (0,0802) (0,0106) 

 De 11 ou mais anos de 
estudo 

1,5443*** -1,0101*** 0,4642*** 1,7809*** -1,2471*** 0,4429*** 

 (0,0450) (0,0496) (0,0093) (0,0797) (0,0793) (0,0097) 

Var. Familiares       

Número de idosos 
(maiores de 65 anos) 

0,0029 0,0730*** 0,0169 -0,0891*** 0,1345*** -0,0133*** 

 (0,0212) (0,0190) (0,0097) (0,0213) (0,0191) (0,0013) 

Tipo de família (casal 
com filhos omitida) 

      

Família monoparental 0,0511*** 0,5355*** 0,1359*** -0,0046 0,6281*** 0,1289 
 (0,0103) (0,0129) (0,0050) (0,0119) (0,0147) (0,0155) 

Família convivente (não 
omitida) 

      

Sim 0,0136 0,0584*** 0,0187** 0,0397** -0,0167 0,0167* 

(continua) 
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 (0,0164) (0,0162) (0,0074) (0,0195) (0,0182) (0,0091) 

Filho mais velho (não 
omitida) 

      

Sim 0,0440*** 0,4703*** 0,1346*** -0,0065 0,5371*** 0,1480*** 
 (0,0107) (0,0127) (0,0054) (0,0109) (0,0124) (0,0059) 

Estudante (não omitida)       

Sim -0,5100*** 0,2179*** -0,2078*** -0,5970*** 0,3233*** -0,2304*** 
 (0,0126) (0,0128) (0,0055) (0,0118) (0,0111) (0,0053) 

Var. do chefe       

ln(Rendimento do chefe 
no primeiro mês) 

-0,0348***  -0,0175*** -0,1433***  -0,0754*** 

 (0,0098)  (0,0049) (0,0072)  (0,0037) 

Chefe com carteira de 
trabalho (sim omitida) 

      

Não 0,0062  0,0031 0,0001  0,0001 
 (0,0094)  (0,0047) (0,0109)  (0,0057) 

Tamanho da família (2 
pessoas omitida) 

      

3 pessoas  0,7869***   0,7561***  

  (0,0142)   (0,0175)  

4 pessoas  1,4361***   1,4950***  

  (0,0181)   (0,0214)  

5 pessoas  1,9743***   2,0058***  

  (0,0233)   (0,0253)  

6 pessoas  2,3444***   2,4103***  

  (0,0332)   (0,0404)  

7 pessoas ou mais  2,6626***   2,8331***  

  (0,0455)   (0,0665)  

Intercepto -1,8158*** 0,6040***  -1,1955*** 0,8023***  

 (0,0833) (0,0614)  (0,1038) (0,0905)  

Dummies de RM  
(Recife omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

Dummies de ano  
(2002 omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

/athrho -1,4491***  -1,5480***  

 (0,0397)  (0,0384)  

rho [Wald test of indep. 
eqns. (rho = 0)] 

-0,8955***  -0,9134***  

 (0,0079)  (0,0064)  

N 119.707  118.440  

Censored obs 35.427  37.775  

Uncensored obs 84.280  80.665  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 

As diferenças marcantes nas estimações por grupos de rendimento estão atreladas 

as características familiares. Neste sentido, estar numa família monoparental aumenta 

a probabilidade de ativação dos filhos, em comparação aqueles em famílias com 

ambos pais residentes no domicílio, nas famílias de menor rendimento. Por outro lado, 

estar numa família monoparental nos grupos de maior rendimento familiar não 

apresenta algum efeito estatisticamente significativo sobre a probabilidade de ativação 

dos filhos. Resultados similares são constatados também para as filhas, no Brasil 

(Tabela 32). Isso ocorre porque as famílias monoparentais nos extremos de renda 

(fim) 
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muito provavelmente são muito distintas em diversas características, e principalmente 

diferentes nos aspectos ocupacionais do principal responsável. 

Note que nas famílias de menor renda o número de dependentes idosos (população 

com mais de 65 anos) no domicílio não afeta a probabilidade de ativação dos filhos, 

embora nas famílias de maior renda, o maior número de idosos reduz essa 

probabilidade de ativação. O que pode ser em decorrência de tais idosos estarem 

atuando também como provedores complementares de rendimento, dentro de tais 

estruturas familiares. 

Os resultados por grupos de renda para filhas (Tabela 32) são semelhantes. A 

principal diferença está no efeito trabalhador adicional. As filhas em famílias de menor 

renda cujo pai ou mãe (o principal responsável pela família) perdeu o emprego têm, 

em média, uma maior probabilidade de transitar para ativação. Para as filhas nas 

famílias de maior renda não é possível detectar efeitos trabalhador adicional atuando. 

Isso implica que, acima da mediana de renda familiar, o processo de ativação das 

filhas independe da situação de trabalho do principal responsável pela família, o que 

não se aplica para aquelas filhas em famílias de menor renda. Isso pode ocorrer 

porque para este último grupo o processo de ativação talvez esteja mais associado a 

uma questão de necessidade. 

TABELA 32 – Transição das filhas para força de trabalho por nível de 
rendimento familiar - Coeficientes e efeitos marginais na média das covariadas 

(HeckProbit) 
 

 Rendimentos dos chefes no período 
t se encontram abaixo da mediana 

Rendimentos dos chefes no  
período t se encontram acima da 

mediana 
 Coeficientes 

Efeitos 
marginais 

Coeficientes Efeitos 

 Participa 
Restrição 

filho 
Participa 

Restrição 
Filho 

marginais 

Transição do chefe para o 
desemprego (sit. 2) 

      

Sim 0,0783*  0,0385* 0,0597  0,0312 
 (0,0406)  (0,0200) (0,0604)  (0,0317) 
ln(Rendimento médio - 
mês) -0,0454  -0,0222 -0,0235  -0,0123 
 (0,0743)  (0,0363) (0,0691)  (0,0361) 

Var. Individuais       

Cor (preta omitida)       

Parda 0,0301* 0,0164 0,0181*** -0,0016 0,0253 0,0058 
 (0,0164) (0,0175) (0,0070) (0,0226) (0,0227) (0,0105) 

Branca 0,0702*** -0,0393** 0,0256*** -0,0242 0,0100 -0,0099 
 (0,0176) (0,0185) (0,0076) (0,0220) (0,0219) (0,0103) 

(continua) 
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Faixa etária (15-17 anos 
omitida) 

      

De 18-20 anos 0,7206*** -0,5072*** 0,2169*** 0,6532*** -0,4786*** 0,1776*** 
 (0,0161) (0,0183) (0,0056) (0,0188) (0,0209) (0,0060) 

De 21-23 anos 1,0204*** -0,7770*** 0,3093*** 1,1147*** -0,8451*** 0,3258*** 
 (0,0190) (0,0205) (0,0073) (0,0209) (0,0225) (0,0075) 

De 24-26 anos 1,1246*** -0,9966*** 0,3082*** 1,3416*** -1,1488*** 0,3616*** 
 (0,0219) (0,0225) (0,0090) (0,0236) (0,0243) (0,0094) 

De 27-29 anos 1,2486*** -1,1952*** 0,3177*** 1,4606*** -1,3301*** 0,3685*** 
 (0,0268) (0,0257) (0,0121) (0,0278) (0,0271) (0,0123) 

De 30-32 anos 1,2519*** -1,2058*** 0,3162*** 1,5338*** -1,4253*** 0,3771*** 
 (0,0323) (0,0302) (0,0152) (0,0338) (0,0311) (0,0167) 

De 33-35 anos 1,1875*** -1,1546*** 0,2959*** 1,4669*** -1,2820*** 0,3898*** 
 (0,0413) (0,0373) (0,0200) (0,0451) (0,0403) (0,0220) 

De 36-38 anos 1,1865*** -1,0774*** 0,3190*** 1,3330*** -1,2787*** 0,3090*** 
 (0,0496) (0,0466) (0,0233) (0,0560) (0,0499) (0,0288) 
Escolaridade (sem escolaridade ou menos de 1 ano de estudo 
omitida) 

   

 De 1 a 3 anos de estudo  0,8753*** -0,5530*** 0,1400*** 1,1387*** -0,7525*** 0,1414*** 
 (0,0843) (0,0983) (0,0150) (0,1214) (0,1293) (0,0252) 

 De 4 a 7 anos de estudo  1,0326*** -0,7659*** 0,1639*** 1,1248*** -0,7042*** 0,1461*** 
 (0,0724) (0,0843) (0,0081) (0,0975) (0,1047) (0,0099) 

 De 8 a 10 anos de estudo 1,3591*** -0,9639*** 0,2639*** 1,4735*** -0,9158*** 0,2463*** 
 (0,0719) (0,0835) (0,0077) (0,0949) (0,1015) (0,0072) 
 De 11 ou mais anos de 
estudo 1,8547*** -1,2708*** 0,4416*** 1,9072*** -1,1744*** 0,4010*** 
 (0,0710) (0,0829) (0,0074) (0,0935) (0,1001) (0,0060) 

Var. Familiares       

Número de idosos 
(maiores de 65 anos) 0,0898*** -0,0116 0,0413*** 0,0126 0,0967*** 0,0325 
 (0,0216) (0,0204) (0,0094) (0,0208) (0,0201) (0,0293) 
Tipo de família (casal com 
filhos omitida) 

      

Família monoparental 0,0804*** 0,4382*** 0,1327*** -0,0319 0,5718*** 0,1154 
 (0,0110) (0,0139) (0,0053) (0,0223) (0,0157) (0,0555) 
Família convivente (não 
omitida) 

      

Sim -0,0887*** 0,1600*** -0,0094 -0,0093 0,0440** 0,0066 
 (0,0155) (0,0152) (0,0065) (0,0181) (0,0174) (0,0080) 
Filho mais velho (não 
omitida) 

      

Sim 0,0347*** 0,4428*** 0,1216*** 0,0190* 0,4710*** 0,1486*** 
 (0,0115) (0,0139) (0,0054) (0,0115) (0,0134) (0,0056) 

Estudante (não omitida)       

Sim -0,2491*** 0,1402*** -0,0908*** -0,4276*** 0,2801*** -0,1485*** 
 (0,0137) (0,0137) (0,0059) (0,0122) (0,0120) (0,0055) 

Var. do chefe       

ln(Rendimento do chefe 
no primeiro mês) -0,0453***  -0,0221*** -0,1287***  -0,0672*** 
 (0,0101)  (0,0049) (0,0070)  (0,0036) 
Chefe com carteira de 
trabalho (sim omitida) 

      

Não 0,0138  0,0067 0,0092  0,0048 
 (0,0098)  (0,0048) (0,0108)  (0,0056) 
Tamanho da família  
(2 pessoas omitida) 

      

3 pessoas  0,6418***   0,7099***  

  (0,0149)   (0,0170)  

4 pessoas  1,2212***   1,3662***  

  (0,0194)   (0,0218)  

5 pessoas  1,7084***   1,8124***  

  (0,0251)   (0,0262)  

6 pessoas  2,1113***   2,1234***  

(continua) 
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  (0,0373)   (0,0395)  

7 pessoas ou mais  2,3117***   2,6025***  

  (0,0510)   (0,0737)  

Intercepto -2,3959*** 1,1993***  -1,6640***    0,9445*** 
 (0,1019) (0,0930)  (0,1147) (0,1107)  
Dummies de RM (Recife 
omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

Dummies de ano (2002 
omitida) 

Sim Sim  Sim Sim  

/athrho -1,4849***  -1,7257***  

 (0,0447)  (0,0469)  

rho [Wald test of indep. 
eqns. (rho = 0)] -0,9023*** 

 
-0,9385*** 

 

 (0,0083)  (0,0056)  

N 104.868  105.190  

Censored obs 27.454  30.464  

Uncensored obs 77.414  74.726  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 

A probabilidade de ativação na força de trabalho das esposas, filhos e filhas parecem 

se distinguir entre grupos de renda, especificamente em termos de características do 

agregado familiar.  

5.5.3.4 Transição familiar para força de trabalho por tipo de ativação 

A transição para ativação na força de trabalho da potencial mão de obra familiar 

secundária (cônjuges, filhos e filhas) de uma sociedade esbarra num problema de 

qualidade dessa ativação. É possível que, em consequências da perda do emprego 

do principal responsável pela família, esses indivíduos ingressem na força de trabalho, 

porém não consigam encontrar ocupação, ou precisem aceitar condições de trabalho 

inferiores ao desejável – por exemplo, em termos de horas trabalhadas, salários, 

ocupação e formalidade. Nesta seção enfoca-se apenas na observação dessa 

transição para o desemprego e para a ocupação, por meio de estimações probit 

multinomiais, com e sem correção do viés de seletividade amostral. 

Como a escolha do instrumento não é uma tarefa fácil, dadas as possibilidades que 

os dados permitem, preferiu-se tentar corrigir o viés de seleção da amostra e sempre 

que conveniente apresentar os resultados com e sem correção do viés de seleção 

também nos modelos multinomiais. Perceba que, mesmo que se argumente que o 

instrumento escolhido possa ser pouco convincente, a correção do viés de 

seletividade é extremamente importante.  

(fim) 
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Os resultados para as esposas são expostos na Tabela 33, e, como de costume, nos 

modelos multinomiais a análise sempre é feita em relação a uma categoria de base, 

nesse caso manter-se na inatividade. Para todas as estimativas multinomiais probit o 

pressuposto de IIA é assumido. As evidências anteriores da existência do efeito 

trabalhador adicional para esposas na média do período de 2002 a 2015 são 

confirmadas na análise multinomial. Os resultados indicam que a probabilidade média 

de transitar para ocupação, bem como para o desemprego, é maior para aquelas 

esposas cujos maridos perderam o emprego, vis a vis as chances de manter-se na 

inatividade. Adicionalmente, nota-se que a probabilidade delas de transitar para 

ocupação é menor do que a probabilidade de transitar para o desemprego. 

TABELA 33 – Transição das esposas para ocupação e para o desemprego - 
Coeficientes do modelo Probit Multinomial, sem e com correção de viés de 

seleção amostral 

 Probit Multinomial 
Probit Multinomial com correção de 

viés de seleção 

 Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempregado 

Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempregado Restrição 

cônjuge 
Inativo-inativo 

Resultado 
base 

Resultado  
base 

Resultado 
base 

Resultado  
base 

Transição do chefe para o 
desemprego (sit. 2) 

     

Sim 0,3547*** 0,4838*** 0,3477*** 0,4420***  
 (0,0700) (0,0757)    (0,0698) (0,0710)  
ln(Rendimento médio - mês) -0,2369* 0,2056    -0,2367* 0,1868  
 (0,1284) (0,1472)    (0,1274) (0,1361)  
Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0764** -0,1218*** -0,0645** -0,0817** 0,0733*** 
 (0,0307) (0,0339)    (0,0311) (0,0325) (0,0085) 
Branca -0,0588* -0,2031*** -0,0476 -0,1599*** 0,0687*** 
 (0,0310) (0,0346)    (0,0315) (0,0340) (0,0086) 
Faixa etária (18-20 anos omitida)      

De 21-23 anos 0,1836** 0,0341    0,1619** -0,0242 -0,1614*** 
 (0,0723) (0,0603)    (0,0729) (0,0573) (0,0212) 
De 24-26 anos 0,2253*** -0,0099    0,1872*** -0,1105* -0,2949*** 
 (0,0682) (0,0584)    (0,0709) (0,0566) (0,0202) 
De 27-29 anos 0,2509*** -0,0839    0,2097*** -0,1876*** -0,3501*** 
 (0,0670) (0,0573)    (0,0704) (0,0553) (0,0198) 
De 30-32 anos 0,3106*** -0,1472*** 0,2647*** -0,2574*** -0,4104*** 
 (0,0658) (0,0571)    (0,0699) (0,0548) (0,0196) 
De 33-35 anos 0,2719*** -0,2466*** 0,2321*** -0,3357*** -0,3989*** 
 (0,0659) (0,0577)    (0,0691) (0,0548) (0,0197) 
De 36-38 anos 0,2548*** -0,3487*** 0,2177*** -0,4243*** -0,4026*** 
 (0,0660) (0,0585)    (0,0685) (0,0551) (0,0198) 
De 39-41 anos 0,2165*** -0,4500*** 0,1848*** -0,5044*** -0,3870*** 
 (0,0661) (0,0594)    (0,0678) (0,0557) (0,0199) 
De 42-44 anos 0,1909*** -0,5571*** 0,1676** -0,5832*** -0,3426*** 
 (0,0665) (0,0615)    (0,0670) (0,0578) (0,0200) 
De 45-47 anos 0,1428** -0,6821*** 0,1299* -0,6735*** -0,2756*** 
 (0,0671) (0,0642)    (0,0668) (0,0612) (0,0202) 
De 48-50 anos 0,0423 -0,8687*** 0,0395 -0,8253*** -0,2039*** 
 (0,0679) (0,0665)    (0,0674) (0,0651) (0,0204) 
De 51-53 anos -0,0008 -1,0498*** 0,0068 -0,9702*** -0,1222*** 

(continua) 
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 (0,0694) (0,0706)    (0,0692) (0,0703) (0,0207) 
De 54-56 anos -0,0703 -1,2951*** -0,0423 -1,1579*** 0,0348 
 (0,0713) (0,0836)    (0,0725) (0,0847) (0,0214) 
De 57-59 anos -0,2268*** -1,4341*** -0,1832** -1,2582*** 0,1653*** 
 (0,0749) (0,0988)    (0,0790) (0,0997) (0,0226) 
De 60-62 anos -0,3706*** -1,8943*** -0,3068*** -1,6650*** 0,3408*** 
 (0,0825) (0,1430)    (0,0902) (0,1430) (0,0247) 
De 63-64 anos -0,3764*** -2,2486*** -0,3096*** -2,0149*** 0,3904*** 
 (0,1006) (0,2711)    (0,1071) (0,2665) (0,0312) 
Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

   

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0763 0,1556**  0,0677 0,1284* -0,0710*** 
 (0,0545) (0,0729)    (0,0545) (0,0691) (0,0182) 
 De 4 a 7 anos de estudo  0,1417*** 0,1793*** 0,1251** 0,1321** -0,1359*** 
 (0,0485) (0,0656)    (0,0493) (0,0625) (0,0163) 
 De 8 a 10 anos de estudo 0,1867*** 0,3004*** 0,1584*** 0,2150*** -0,2030*** 
 (0,0504) (0,0670)    (0,0529) (0,0647) (0,0166) 
 De 11 ou mais anos de estudo 0,2454*** 0,4945*** 0,1687** 0,2635*** -0,4865*** 
 (0,0526) (0,0689)    (0,0681) (0,0748) (0,0167) 
Var. Familiares      

Número de filhos de 0 a 6 anos -0,1534*** -0,1615*** -0,1158*** -0,0521** 0,1616*** 
 (0,0146) (0,0155)    (0,0253) (0,0230) (0,0046) 
Número de idosos  
(maiores de 65 anos) 

-0,0115 -0,1076    -0,0095 -0,0942 0,0199 

 (0,0448) (0,0731)    (0,0445) (0,0683) (0,0124) 
Família convivente (não omitida)      

Sim 0,0160 0,0617    0,0195 0,0659* 0,0285*** 
 (0,0319) (0,0401)    (0,0317) (0,0374) (0,0092) 
Padrão educacional do casal  
(ela mais escolarizada omitida) 

    

mesmo nível educacional 0,0370* 0,0082    0,0242 -0,0278 -0,0754*** 
 (0,0208) (0,0235)    (0,0215) (0,0226) (0,0056) 
ele mais escolarizado 0,0358 -0,0165    0,0376 -0,0124 0,0229*** 
 (0,0265) (0,0311)    (0,0263) (0,0290) (0,0077) 
Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no 
primeiro mês) 

-0,1262*** -0,2138*** -0,1234*** -0,1954***  

 (0,0120) (0,0148)    (0,0121) (0,0150)  
Chefe com carteira de trabalho  
(sim omitida) 

     

Não 0,0768*** -0,0245    0,0763*** -0,0224  
 (0,0176) (0,0212)    (0,0174) (0,0197)  

Tamanho da família  
(2 pessoas omitida) 

     

3 pessoas     0,1748*** 
     (0,0062) 
4 pessoas     0,2687*** 
     (0,0069) 
5 pessoas     0,3293*** 
     (0,0094) 
6 pessoas     0,4113*** 
     (0,0163) 
7 pessoas ou mais     0,4018*** 
     (0,0241) 
Intercepto -1,1975*** -0,3473*** -1,3021*** -0,6536*** 0,6766*** 
 (0,1136) (0,1304)    (0,1260) (0,1359) (0,0281) 

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de ano (2002 omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 

/athrho   0,1797* 0,6618***  
   (0,1010) (0,1885)     
rho [Wald test of indep.  
eqns. (rho = 0)] 

  0,1778* 0,5796***  

   (0,0978) (0,1252)     

N 174.461  444.449   

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

(fim) 
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Considerando o modelo com correção de viés de seletividade amostral, é importante 

destacar que as características de trabalho do provedor são determinantes para as 

probabilidades de transição. Quanto maior o rendimento dos esposos no primeiro mês 

de entrevista menor é a probabilidade de as esposas transitarem para o desemprego, 

assim como para ocupação, vis a vis permanecer na inatividade. Adicionalmente, 

percebe-se que para as esposas cujos maridos estavam inseridos no mercado de 

trabalho informal, tudo mais constante, as chances delas transitarem para ocupação 

são superiores as daquelas cujos maridos tinham carteira de trabalho assinada, vis a 

vis manter-se na inatividade. Isso pode ocorrer porque as inseguranças atreladas ao 

emprego informal dos esposos podem indiretamente ter afetado as possibilidades de 

ativação das esposas antes mesmo destas passarem propriamente a ofertar trabalho. 

Na tabela 34 as variáveis indicadoras dos efeitos desalento e trabalhador adicional 

são examinadas, por meio dos efeitos marginais. Examinando o modelo com correção 

de seletividade amostral, nota-se que as esposas cujos maridos perderam o emprego 

apresentam 3,93 p.p. a menos de probabilidade de permanecer na inatividade do que 

aquelas cujos maridos não perderam o emprego.  

TABELA 34 – Transição das esposas para ocupação e para o desemprego - 

Efeitos marginais para as variáveis associadas à medição do ETA e do ED 
(Probit Multinomial, sem e com correção de viés de seleção amostral) 

 Probit Multinomial 
Probit Multinomial com correção de 

viés de seleção 

 
Transição do chefe 
para o desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do chefe 
para o desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Inativo-inativo -0,0525*** 0,0076 -0,0393*** 0,0091 
 (0,0090) (0,0111) (0,0080) (0,0089) 

Inativo-ocupado 0,0264*** -0,0182** 0,0238*** -0,0153* 
 (0,0070) (0,0091) (0,0070) (0,0080) 

Inativo-desempregado 0,0261*** 0,0105 0,0155*** 0,0062 
 (0,0058) (0,0064) (0,0038) (0,0039) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

 
De outro modo, a probabilidade delas transitarem para ocupação é, em média, maior 

em 2,38 p.p. para aquelas cujos maridos perderam o emprego. Esta diferença entre 

esposas cujos maridos perderam o emprego e àquelas que eles se mantêm 

empregado é de, em média, 1,55 p.p. para a probabilidade de transitar para o 

desemprego. Também se observa uma probabilidade de transitar para ocupação 

aumentando quando os rendimentos são menores e diminuindo quando a média dos 
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retornos é mais alta. Tal achado não corrobora à hipótese do efeito desencorajamento 

(participação na força de trabalho pró-cíclica). 

No Gráfico 21 tem-se as probabilidades preditas de transição para cada grupo etário. 

Conforme previsível, percebe-se que a probabilidade predita de se manter na 

inatividade aumenta para as esposas nos grupos etários mais avançados, 

independentemente da situação de emprego dos maridos. As probabilidades preditas 

de transitar para o desemprego são menores nas faixas etárias acima dos 24 anos 

em relação a probabilidade de desemprego entre os 18 e 20 anos de idade, e essa 

diferença é crescente ao longo das faixas etárias.  

GRÁFICO 21 – Efeitos marginais: probabilidades preditas de transições para 
esposas, por grupo etário tendo como referência aquelas de 18 a 20 anos 

(Probit Multinomial, sem e com correção de viés de seleção amostral) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Resultados apenas para efeitos estatisticamente significativos a 1%, 5% ou 10%, no modelo completo com 
todos os controles. 

 
No Gráfico 22 tem-se as probabilidades preditas de transição para cada ano. Os 

resultados são em grande medida reflexos do cenário econômico. Fica perceptível 

que a probabilidade predita das esposas transitar para o desemprego, que tinha uma 

tendência de redução desde 2008, a partir de 2014 tal tendência é revertida, 

possivelmente devido as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta a partir desse 

ano. 
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GRÁFICO 22 – Efeitos marginais: probabilidades de transições para esposas, 

por ano tendo como referência 2002 (Probit Multinomial, sem e com correção 
de viés de seleção amostral) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Resultados apenas para efeitos estatisticamente significativos a 1%, 5% ou 10%, no modelo completo. 

 

No exame para filhos e filhas (Tabela 35), em que os testes sugerem que os modelos 

apropriados são aqueles com correção do viés de seletividade amostral, nota-se que 

o desemprego do principal responsável pela família afeta positivamente as 

probabilidades de transição para o desemprego e para ocupação, vis a vis manter-se 

na inatividade.  

A medida para o efeito desalento não foi significativa, nem para filhos, nem para filhas. 

Das variáveis familiares é relevante destacar dois pontos em especial. Primeiro, 

quanto maior o número de residentes idosos (maiores de 65 anos de idade) no 

domicílio, menores são as chances de as filhas transitarem para o desemprego, vis a 

vis manter-se na inatividade. O mais curioso ainda é que este não é um aspecto 

estatisticamente determinante para as probabilidades médias de transição dos filhos.  

A presença de idosos no domicílio pode ser interpretada como um fator que dificulta 

a ativação da possível mão de obra adicional, primeiro, pelo o idoso já ser, certamente, 

um potencial gerador de renda adicional para o agregado familiar, por meio das 

remunerações de aposentadoria que eles auferem, e, segundamente, pelo fato de que 

o tempo alocado nas atividades de cuidado seguramente são maiores nas famílias 
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com idosos41. O fato do número de idosos no domicílio ser condicionante apenas da 

ativação das filhas pode ser interpretado, na medida em que é concebido como algo 

que dificulta o processo de ativação, como indicativo de que as atividades de cuidado 

nos lares brasileiros recaem mais sobre as filhas, do que sobre os filhos homens. 

Reforçando padrões comportamentais considerados, em certa medida, um tanto que 

sexistas. A participação feminina na força de trabalho já vem aumentando nos últimos 

anos no Brasil (vide Gráfico 12), porém, para frear o processo de transição 

demográfica que o país enfrenta, esta participação feminina deveria avançar ainda 

mais. Por conseguinte, para esse cenário se concretizar, um maior equilíbrio na 

divisão de tarefas domésticas e de cuidados entre homens e mulheres é necessário. 

O segundo aspecto familiar intrigante é que estar numa família monoparental aumenta 

as chances, apenas, dos filhos e filhas transitarem para o desemprego e filhas 

transitarem para ocupação, comparativamente aqueles que residem com os dois pais, 

vis a vis manter-se na inatividade. Neste sentido, já foi constatado anteriormente que 

estar numa família monoparental aumenta a probabilidade de ativação, tanto para os 

filhos, como para as filhas, nas famílias de menor rendimento, mas não afeta a 

ativação dos filhos e filhas nos grupos de maior rendimento. Ao observar os processos 

de transições separadamente, o que parece prevalecer mais fortemente é o efeito 

sobre a probabilidade de transição para o desemprego dos filhos e filhas.  

É possível perceber diferenças consideráveis entre a oferta de trabalho dos filhos e 

filhas por tipo de família, porque agregados sem ambos os pais − comumente com a 

presença apenas da mãe − necessitam de uma maior oferta de trabalho dos filhos, e 

é natural que a transição dessa mão de obra, relativamente menos experiente, ocorra 

primeiro para o desemprego. Segundo Vieira et al. (2016), por exemplo, a presença 

de ambos os pais no domicílio pode sinalizar uma maior estabilidade financeira, 

aumentando as chances dos jovens somente estudar, o que o enquadra numa 

situação de inatividade. 

 

41 Evidentemente o maior tempo alocado em cuidados nos domicílios com idosos pode ser traduzido 
em maiores despesas. Contudo, é esperado que tais despesas sejam inferiores aos ganhos de 
aposentadoria, na maior parte das famílias brasileiras (que são famílias de classe média ou baixa de 
renda). 
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TABELA 35 – Transição dos filhos e das filhas para ocupação e para o desemprego - Coeficientes do modelo Probit 

Multinomial, sem e com correção de viés de seleção amostral 
 

 Probit Multinomial para 
filhos 

 Probit Multinomial com correção 
de viés de seleção para filhos 

Probit Multinomial 
para filhas 

 Probit Multinomial com correção de 
viés de seleção para filhas 

 Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempreg. 

Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempreg. Restrição 

Filho 

Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempreg. 

Inativo-
ocupado 

Inativo-
desempreg. Restrição 

filha 
Inativo-inativo 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Resultado 
base 

Transição do chefe para o 
desemprego (sit. 2) 

          

Sim 0,2915*** 0,4227*** 0,2840*** 0,4197***  0,1919* 0,3721*** 0,1785* 0,3631***  
 (0,1093) (0,1066) (0,1089) (0,1063)  (0,1073) (0,0958)    (0,1069) (0,0955)  

ln(Rendimento médio - 
mês) 

0,2026 0,1440 0,1954 0,1410  -0,0807 0,0378    -0,0725 0,0433  

 (0,1676) (0,1713) (0,1662) (0,1711)  (0,1808) (0,1665)    (0,1789) (0,1656)  

Var. Individuais           

Cor (preta omitida)           

Parda 0,0503 0,0341 0,0530 0,0351 0,0235* 0,0266 -0,0311    0,0256 -0,0311 0,0352** 
 (0,0383) (0,0375) (0,0381) (0,0375) (0,0127) (0,0402) (0,0363)    (0,0400) (0,0362) (0,0142) 
Branca -0,0385 -0,0976** -0,0259 -0,0927** 0,0084 0,0079 -0,1040*** 0,0199 -0,0951** 0,0090 
 (0,0401) (0,0394) (0,0400) (0,0394) (0,0128) (0,0416) (0,0379)    (0,0415) (0,0378) (0,0142) 
Faixa etária  
(15-17 anos omitida) 

          

De 18-20 anos 0,6357*** 0,7420*** 0,6770*** 0,7586*** -0,5154*** 0,5654*** 0,6064*** 0,6007*** 0,6311*** -0,4713*** 
 (0,0304) (0,0300) (0,0308) (0,0307) (0,0125) (0,0350) (0,0305)    (0,0350) (0,0309) (0,0142) 
De 21-23 anos 0,9909*** 0,9343*** 1,0780*** 0,9697*** -0,8738*** 0,8210*** 0,7383*** 0,9030*** 0,7957*** -0,7975*** 
 (0,0391) (0,0392) (0,0409) (0,0416) (0,0135) (0,0426) (0,0382)    (0,0440) (0,0403) (0,0154) 
De 24-26 anos 1,0483*** 0,9646*** 1,1790*** 1,0185*** -1,1340*** 0,8865*** 0,6974*** 1,0239*** 0,7946*** -1,0730*** 
 (0,0488) (0,0491) (0,0528) (0,0532) (0,0148) (0,0513) (0,0476)    (0,0557) (0,0524) (0,0168) 
De 27-29 anos 0,9637*** 0,9534*** 1,1428*** 1,0266*** -1,3099*** 0,9100*** 0,6803*** 1,0885*** 0,8048*** -1,2636*** 
 (0,0628) (0,0648) (0,0683) (0,0711) (0,0168) (0,0649) (0,0627)    (0,0698) (0,0688) (0,0189) 
De 30-32 anos 1,0509*** 0,6881*** 1,2392*** 0,7644*** -1,3853*** 0,9511*** 0,5525*** 1,1401*** 0,6849*** -1,3351*** 
 (0,0784) (0,0848) (0,0826) (0,0903) (0,0202) (0,0785) (0,0772)    (0,0831) (0,0827) (0,0217) 
De 33-35 anos 0,6732*** 0,8359*** 0,8787*** 0,9199*** -1,4217*** 0,8052*** 0,4811*** 0,9838*** 0,6050*** -1,2364*** 
 (0,1106) (0,1080) (0,1149) (0,1133) (0,0254) (0,1013) (0,1017)    (0,1033) (0,1050) (0,0273) 
De 36-38 anos 0,6560*** 0,4607*** 0,8496*** 0,5374*** -1,2691*** 0,6166*** 0,1089    0,7851*** 0,2297 -1,1871*** 
 (0,1409) (0,1420) (0,1421) (0,1454) (0,0319) (0,1281) (0,1401)    (0,1300) (0,1422) (0,0342) 

 
 

        

(continua) 
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Escolaridade  
(sem escolaridade ou menos de 1 ano de estudo 
omitida) 
 De 1 a 3 anos de estudo  1,2051*** 0,9927*** 1,2800*** 1,0238*** -0,8291*** 0,9320*** 0,9245*** 0,9974*** 0,9682*** -0,6522*** 
 (0,1151) (0,1402) (0,1152) (0,1411) (0,0543) (0,1437) (0,1859)    (0,1438) (0,1867) (0,0819) 
 De 4 a 7 anos de estudo  1,2511*** 1,2241*** 1,3439*** 1,2617*** -0,9093*** 0,7784*** 1,2532*** 0,8627*** 1,3095*** -0,8000*** 
 (0,0948) (0,1200) (0,0957) (0,1216) (0,0466) (0,1137) (0,1532)    (0,1145) (0,1545) (0,0688) 
 De 8 a 10 anos de estudo 1,3261*** 1,5756*** 1,4337*** 1,6187*** -1,0077*** 1,0257*** 1,5625*** 1,1336*** 1,6339*** -0,9814*** 
 (0,0945) (0,1199) (0,0958) (0,1220) (0,0462) (0,1112) (0,1519)    (0,1125) (0,1538) (0,0678) 
 De 11 ou mais anos de 
estudo 

1,3268*** 1,6668*** 1,4654*** 1,7224*** -1,1345*** 1,3350*** 1,8696*** 1,4950*** 1,9773*** -1,2430*** 

 (0,0936) (0,1174) (0,0958) (0,1204) (0,0455) (0,1090) (0,1504)    (0,1122) (0,1536) (0,0670) 
Var. Familiares           

Número de idosos 
(maiores de 65 anos) 

-0,0950* -0,0831* -0,0721 -0,0742 0,0820*** -0,0786 -0,1554*** -0,0523 -0,1400*** 0,0300** 

 (0,0491) (0,0502) (0,0490) (0,0503) (0,0135) (0,0495) (0,0486)    (0,0492) (0,0487) (0,0144) 
Tipo de família (casal com 
filhos omitida) 

          

Família monoparental -0,0149 0,0614** 0,0085 0,0709*** 0,5660*** 0,0170 0,0275    0,0411* 0,0441* 0,4791*** 
 (0,0231) (0,0238) (0,0234) (0,0242) (0,0099) (0,0246) (0,0227)    (0,0247) (0,0229) (0,0107) 
Família convivente (não 
omitida) 

          

Sim 0,0238 -0,0073 0,0136 -0,0114 0,0247** -0,0004 -0,0036    -0,0099 -0,0089 0,1136*** 
 (0,0389) (0,0414) (0,0388) (0,0415) (0,0123) (0,0359) (0,0340)    (0,0357) (0,0340) (0,0117) 
Filho mais velho (não 
omitida) 

          

Sim -0,0208 0,0472** -0,0166 0,0489** 0,5059*** 0,0019 0,0673*** 0,0044 0,0692*** 0,4565*** 
 (0,0230) (0,0235) (0,0229) (0,0235) (0,0090) (0,0244) (0,0226)    (0,0242) (0,0226) (0,0098) 
Estudante (não omitida)           

Sim -0,3754*** -0,5502*** -0,4040*** -0,5620*** 0,2825*** -0,1805*** -0,4713*** -0,2010*** -0,4847*** 0,2379*** 
 (0,0292) (0,0284) (0,0293) (0,0287) (0,0085) (0,0303) (0,0274)    (0,0301) (0,0274) (0,0091) 
Var. do chefe           

ln(Rendimento do chefe 
no primeiro mês) 

-0,1739*** -0,2483*** -0,1698*** -0,2470***  -0,1638*** -0,2506*** -0,1604*** -0,2478***  

 (0,0136) (0,0139) (0,0135) (0,0139)  (0,0144) (0,0135)    (0,0143) (0,0134)  

Chefe com carteira de 
trabalho (sim omitida) 

          

Não 0,0578** -0,0516** 0,0562** -0,0523**  0,0641** -0,0424*   0,0637** -0,0422*  
 (0,0238) (0,0246) (0,0236) (0,0246)  (0,0256) (0,0236)    (0,0253) (0,0235)  

Tamanho da família  
(2 pessoas omitida) 

          

3 pessoas     0,7513***     0,6392*** 
     (0,0125)     (0,0131) 

(continua) 
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4 pessoas     1,4396***     1,2543*** 
     (0,0149)     (0,0158) 
5 pessoas     1,9519***     1,7107*** 
     (0,0181)     (0,0194) 
6 pessoas     2,3394***     2,0653*** 
     (0,0270)     (0,0285) 
7 pessoas ou mais     2,6938***     2,3935*** 
     (0,0387)     (0,0436) 
Intercepto -1,7729*** -1,4825*** -1,8766*** -1,5232*** 0,7113*** -2,1536*** -1,6287*** -2,2699*** -1,7132*** 1,1077*** 
 (0,1451) (0,1623) (0,1455) (0,1638) (0,0535) (0,1613) (0,1836)    (0,1623) (0,1853) (0,0743) 

Dummies de RM  
(Recife omitida) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de ano  
(2002 omitida) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

/athrho   -0,2050*** -0,0845**     -0,2277*** -0,1597***  
   (0,0342) (0,0348)       (0,0396) (0,0383)     

rho [Wald test of indep. 
eqns. (rho = 0)] 

  -0,2022*** -0,0843**     -0,2238*** -0,1583***  

   (0,0328) (0,0345)       (0,0376) (0,0374)     

N 88.446  238.147   93.790  210.058   

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

TABELA 36 – Transição dos filhos e das filhas para ocupação e para o desemprego - Efeitos marginais para as variáveis 

associadas à medição do ETA e do ED (Probit Multinomial, sem e com correção de viés de seleção amostral) 

 Filho Filha 

 Probit Multinomial 
Probit Multinomial com correção 

de viés de seleção 
Probit Multinomial 

Probit Multinomial com correção 
de viés de seleção 

 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Transição do 
chefe para o 
desemprego 

[ETA] 

ln(Rendimento 
médio - mês) 

[ED] 

Inativo-inativo -0,0558*** -0,0227 -0,0857*** -0,0368 -0,0407*** 0,0014 -0,0613*** 0,0013 
 (0,0156) (0,0176) (0,0227) (0,0292) (0,0124) (0,0158) (0,0184) (0,0261) 
Inativo-ocupado 0,0197* 0,0138 0,0283* 0,0228 0,0083 -0,0048 0,0109 -0,0083 
 (0,0103) (0,0122) (0,0170) (0,0219) (0,0070) (0,0099) (0,0120) (0,0179) 
Inativo-desempregado 0,0361*** 0,0089 0,0574*** 0,0139 0,0324*** 0,0034 0,0504*** 0,0070 
 (0,0119) (0,0125) (0,0189) (0,0225) (0,0103) (0,0122) (0,0160) (0,0209) 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 10%.

(fim) 
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Na Tabela 36, acima, as variáveis indicadoras dos efeitos desalento e trabalhador 

adicional são apresentadas, por meio dos efeitos marginais. Observando os modelos 

apropriados, com correção de seletividade amostral, nota-se que os filhos e filhas 

cujos principais responsáveis pela família perderam o emprego apresentam 

respectivamente 8,57 p.p. e 6,13 p.p. a menos de probabilidade de permanecer na 

inatividade, do que aquelas cujos pais (principal responsável) não perderam o 

emprego. De outro modo, a probabilidade deles transitarem para o desemprego é, em 

média, maior em 5,74 p.p. para homens e maior em 5,04 p.p. para mulheres cujos 

pais principal responsável perderam o emprego, comparativamente a situação em que 

os pais se mantém empregados. 

Tal como nas estimações probit com correção de viés de seletividade, também nas 

estimativas multinomiais com correção de viés os efeitos estimados nos modelos de 

seleção (restrições iniciais) indicam se os respondentes com um perfil específico e 

vivendo em determinada família têm uma probabilidade maior (efeitos positivos) ou 

menor (efeitos negativos) do que a média para estar inativo em um agregado em que 

o principal responsável trabalha. Assim sendo, as variáveis instrumentais têm o sinal 

positivo esperado e são geralmente estatisticamente significantes, tanto para filhos e 

filhas, como para as esposas. 

No Gráfico 23, abaixo, tem-se as probabilidades preditas de transição para cada faixa 

etária. Para os filhos e filhas as probabilidades de manter-se inativo é menor em todas 

as faixas etárias do que entre 15 e 17 anos de idade. Já as probabilidades de transitar 

para ocupação e para o desemprego é maior em todas as faixas etárias do que entre 

15 e 17 anos. Especificamente até determinada faixa etária, isto é, até os 30 e 32 anos 

de idade, nota-se que as probabilidades de transição para ocupação crescem e nos 

subsequentes grupos de idade passam a diminuir, tanto para filhos, como para filhas. 

Para ambos, porém, quanto maior a idade, maiores são as possibilidades de 

participação na força de trabalho. 
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GRÁFICO 23 – Efeitos marginais: probabilidades de transições para filhos e 

filhas, por grupo etário tendo como referência aqueles de 15 a 17 anos (Probit 
Multinomial com correção de viés de seleção amostral) 

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Resultados apenas para efeitos estatisticamente significativos a 1%, 5% ou 10%, no modelo completo com 
todos os controles. 

 
No Gráfico 24 tem-se as probabilidades preditas de transição para cada ano. Note que 

todas as probabilidades são estimadas tendo como ano de referência 2002. Um 

primeiro e marcante indicativo que é possível ser extraído do Gráfico 24 é que a 

transição da inatividade para ocupação não parece ser fortemente condicionada pelos 

ciclos econômicos. O período de exame não parece muito importante para essa 

transição específica, no caso dos filhos ou filhas. Por outro lado, a probabilidade de 

transição para o desemprego, bem como as chances de manter-se na inatividade, 

especialmente a partir de 2008, são visivelmente condicionadas pelo ano de análise. 

As trajetórias ao longo dos anos dessas duas probabilidades são similares para filhos 

e filhas. O cenário de renda em desaceleração e mercado de trabalho enfraquecido, 

que se estabelece a partir de 2014, são refletidos sobre as possibilidades de 

inatividade e desemprego daqueles que se declaram filhos(as).  
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GRÁFICO 24 – Efeitos marginais: probabilidades de transições para filhos e 

filhas, por ano tendo como referência 2002 (Probit Multinomial com correção 
de viés de seleção amostral)  

 
Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Resultados apenas para efeitos estatisticamente significativos a 1%, 5% ou 10%, no modelo completo com 
todos os controles. 

5.6 Conclusão 

A maior parte da desocupação é formada por indivíduos que perderam o emprego, 

mas há também uma parte formada pelo montante de indivíduos que são afetadas por 

essa demissão, isto é, pelo desemprego de algum familiar. De maneira bastante 

simplificada, se um pai perde o emprego, é possível que o filho seja obrigado a 

começar a procurar trabalho, e, assim, ambos entram para a desocupação. A própria 

instabilidade de um período de crise também gera desemprego, na medida em que o 

medo de ficar sem emprego estimula os outros membros não provedores das famílias 

a começar a buscar trabalho, antes mesmo do provedor perder o emprego. 

Em uma situação de crise econômica, há um conjunto de problemas que afetam 

diferentes setores sociais. Os problemas nos setores de educação, saúde, proteção 

social e emprego devem ser considerados com grande cuidado pelos atores públicos. 

Nesse cenário, compreender melhor como os efeitos trabalhador adicional e desalento 

estão operando no país é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas 

orientadas a minimizar os efeitos da crise no mercado de trabalho. 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Filho: inativo_inativo Filho: inativo_ocupado Filho: inativo_desempregado

Filha: inativo_inativo Filha: inativo_ocupado Filha: inativo_desempregado



 183 

Os resultados gerais indicam que não é possível estabelecer um paralelo entre o 

processo de mudanças demográficas nacional e a atuação do efeito 

desencorajamento. Ademais, a ativação ao longo dos anos dos familiares parece ser 

anticíclica. De outro modo, o processo de ativação das gerações mais jovens, tanto 

para esposas, como para filhos e filhas, parece depender cada vez menos da condição 

de trabalho do principal responsável pela família.  

Neste sentido, barreiras estruturais impedem a transição para a ativação, isto é, a 

oferta de trabalho adicional, caso essas esposas e filhos já estejam na força de 

trabalho. Por exemplo, na medida em que mais agregados familiares consistem em 

casais com duplo rendimento, o efeito trabalho adicional das esposas vai se tornando 

cada vez mais irrelevante para o bem-estar econômico de muitos agregados 

familiares. 

Tendo como referência, por um lado, a conjuntura da economia atual e, por outro, as 

mudanças na configuração familiar, com a análise desenvolvida pretende-se ter 

aprofundado a investigação das mudanças na oferta de trabalho familiar. Na medida 

em que temos um outro perfil demográfico, a perspectiva de análise é outra. Assim, 

famílias diferentes implicam em padrões de participação na força de trabalho 

diferentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de um contexto de acelerado processo de transição demográfica, que se 

repercute sobre a evolução composicional das famílias no Brasil, buscou-se nesta 

tese avançar sobre a análise da complexidade da oferta de trabalho familiar ao longo 

do tempo. Desse modo, a primeira necessidade que se coloca é a de melhor 

compreender como tem se dado as mudanças nos padrões de formação familiar ao 

longo dos anos. Munida dessa informação, de como, especificamente, os agregados 

familiares estão mudando, torna-se possível inferir como os condicionantes do 

processo de ativação familiar na força de trabalho se alteram. 

Essa perspectiva de que a decisão pela entrada na força de trabalho é algo 

estabelecido individualmente, dado, dentre outros aspectos, o contexto familiar, 

possibilita a exploração de diversas hipóteses para explicar a dinâmica da oferta de 

trabalho dos familiares de um agregado. Neste contexto, o enfoque no estudo foi, 

particularmente, sobre a polarização da oferta de trabalho familiar e a evolução do 

efeito trabalho adicional na ativação (das esposas, filhos e filhas) no mercado de 

trabalho. 

Ambas aplicações desta tese se propõem a estimular uma discussão pouco explorada 

no Brasil, a de compreender melhor a complexidade da oferta de trabalho familiar. 

Assumindo tal oferta como determinada pelo contexto econômico, pelos aspectos 

ocupacionais dos provedores das famílias e por características demográficas 

familiares, além dos atributos individuais. Há uma carência na literatura desse tipo de 

investigação conectada, de modo a tratar a hipótese de que mudanças no ciclo de 

vida, na conjuntura (nos períodos) e nas coortes (entre gerações) são relevantes para 

a ativação familiar na força de trabalho.  

Os resultados, sobre as tendências da seletividade marital no Brasil urbano, mostram 

que as principais mudanças observadas ocorrem em termos de escolaridade. Ou seja, 

mulheres mais escolarizadas se encontram relativamente mais com homens menos 

escolarizados do que elas, nos últimos anos. O que pode ser compreendido como 

algo naturalmente decorrente da maior escolarização feminina. É notável a forte 
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prevalência de casais de dupla renda, especialmente entre pares de mesmo nível de 

escolaridade e em que a mulher é mais escolarizada. 

Também são expressivas as diferenças em termos de tipologia das famílias dos 

agregados chefiados por homens e mulheres. Ao longo dos anos de 1993 a 2015, a 

prevalência dos lares monoparentais entre os agregados de chefia feminina e 

predominância dos lares de casal com filhos entre os agregados de chefia masculina 

é uma realidade nacional. Essa predominância de lares monoparentais de chefia 

feminina permite a reflexão de que, dado que as estruturas familiares no Brasil 

chefiadas por homens são consideravelmente distintas daquelas de chefia feminina, 

as mulheres em tais estruturas monoparentais são duplamente penalizadas. Primeiro, 

por terem que arcar com a maior parte das atividades de cuidado dos filhos sozinhas; 

e, segundo, pela frequente vulnerabilidade do emprego feminino (associada as 

ocupações concentradas em trabalhos informais e de menores níveis salariais). 

No exame exploratório por grupos de renda familiar, para o Brasil metropolitano, a 

proporção de casais que transitam das estruturas de único provedor masculino e único 

provedor mulher para uma situação de desemprego de ambos os parceiros, entre as 

famílias de menor renda mais que dobra, comparativamente as famílias de maior 

renda. Por outro lado, a proporção de casais que transitam para uma situação familiar 

de duplo rendimento é expressivamente maior entre as famílias de renda acima da 

mediana. O que esse cenário nacional reforça é um fenômeno de ciclo vicioso de 

baixa intensidade domiciliar do emprego. As proporções de casais que transitam da 

situação de desemprego de ambos os parceiros para estruturas com algum membro 

efetivamente empregado são visivelmente maiores entre as famílias de maior renda. 

Assim, no Brasil, as famílias que já estão em uma posição desfavorável, em termos 

rendimento familiar, enfrentam maiores riscos de transitarem para uma situação 

visivelmente pior do que a inicial. 

Essa é uma realidade que alerta para a urgência de que sejam consideradas formas 

plausíveis para evitar que as famílias, especialmente as de menor rendimento, entrem 

nessa situação de ausência de membros assalariados. Uma vez que, do contingente 

de famílias sem trabalho mais pobres, a proporção de agregados que consegue sair 

dessa situação de desemprego familiar é pequena. Nessa perspectiva, são 

necessárias políticas públicas de apoio ao trabalho da mulher, tais como ampliação 
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dos serviços públicos de cuidado na primeira infância, incentivos a igualdade de 

gênero no mercado de trabalho, entre outros aspectos que assegurem uma maior 

segurança no trabalho para o casal. 

A partir dessa análise exploratória desenvolvida na tese constata-se a forma como a 

configuração das famílias tem mudado ao longo dos anos no Brasil, nas abrangências 

territoriais urbana e metropolitana. Na medida em que os arranjos familiares se 

modificam ao longo dos anos, as famílias de duplo rendimento, os casais sem filhos, 

aqueles com filho único, os domicílios unipessoais, casais na fase de “ninho vazio”, e 

casais de mesmo sexo começam a ganhar expressividade nas informações 

populacionais. Assumindo esse cenário, compreender como a oferta de trabalho e a 

taxa de famílias sem trabalho se estruturarão é relevante, uma vez que ambas estão 

intimamente relacionadas ao bem-estar de uma sociedade. 

Admite-se que a polarização da oferta de trabalho familiar é medida pela diferença 

entre a proporção observada de domicílios sem nenhum adulto trabalhando e a 

proporção prevista caso o trabalho fosse aleatoriamente distribuído na população. 

Para análise da polarização no Brasil urbano, apesar de ser constatada uma taxa de 

famílias sem trabalho que varia relativamente pouco ao longo dos anos, observa-se 

uma polarização crescente (embora negativa), em todos os estados brasileiros. Já a 

taxa de famílias sem trabalho aumentou sensivelmente de 1993 para 2015.  

É possível argumentar que a predominância dos lares de único provedor masculino 

no Brasil até muito recentemente (especificamente até o ano de 2004, no Brasil 

metropolitano), realmente garante que haja muitos lares de dois adultos onde pelo 

menos um adulto (supostamente o homem) trabalha, e relativamente poucas famílias 

de dois adultos sem trabalho. Por outro lado, dado essa predominância da 

organização econômica tradicional dos lares, o contingente de lares de duplo provedor 

(com todos os adultos empregados) foi relativamente pequeno durante um longo 

período, por isso observa-se uma medida de polarização negativa. O que pode ser 

prejudicial em termos de bem-estar social e, sobretudo, dada a dificuldade que seria 

para um domicílio de único provedor, que transita primeiro para situação de não 

trabalho familiar, mover-se novamente para condição de único provedor. Ademais, no 

Brasil as divergências entre as medidas de não trabalho domiciliares e individuais 
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decorre mais de uma crescente distribuição distorcida do emprego entre as famílias, 

do que de mudanças na estrutura familiar. 

Referente aos fatores de risco associados as chances de um indivíduo adulto viver 

numa família sem trabalho, por meio de regressões logísticas multinomiais, nota-se 

que as características do agregado familiar são condicionantes fundamentais e 

existem grupos etários (que representam gerações específicas nas análises ano a 

ano) visivelmente de risco de viver em famílias sem trabalho. Indivíduos adultos com 

mais qualificações educacionais são menos propensos a viver em agregados 

familiares sem trabalho. Sobre as características do agregado familiar, o tamanho da 

família apresenta uma relação inversa com o risco individual de viver em um agregado 

sem trabalho. Portanto, quanto maior o tamanho da família mais provável é que haja 

pelo menos um adulto trabalhando. Tanto as famílias monoparentais, como as de 

casais com filhos, aparentam exibir menores riscos de serem agregados sem trabalho. 

O que indica que corresidência com filhos reduz os riscos de estar num agregado sem 

trabalho. Todavia, as mulheres que vivem com mais crianças (possuem elevada razão 

de dependência infantil) têm uma maior probabilidade de estar em agregados 

familiares sem emprego, e tais chances são mais expressivas do que as observadas 

para os homens. A interpretação para o efeito da presença dos filhos no domicílio é 

um tanto que ambígua. Se por um lado a presença de filhos está interligada a 

necessidade de um nível mínimo de rendimento, que garanta o sustento familiar, de 

modo que adultos em lares com filhos (em famílias monoparentais ou de casais com 

filhos) tem menos chances de estar numa família sem trabalho. Por outro lado, quanto 

maior o número de crianças, maior é o tempo familiar dedicado a cuidado − conforme 

constatado, especialmente para as mulheres −, o que eleva os riscos de estar numa 

família sem trabalho. 

Para examinar os efeitos trabalhador adicional e desalento sobre a participação na 

força de trabalho, as regressões são estimadas mediante modelos probit sem e com 

correção do possível viés de seleção amostral. Na sequência, assume-se que a 

transição dos indivíduos para ativação pode ocorrer para o desemprego ou para a 

ocupação. Assim, por meio de estimativas de modelos multinomiais probit, sem e com 

correção do possível viés de seleção amostral, examina-se como as características 

individuais e familiares (inclusive o efeito do desemprego do provedor da família) estão 
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relacionadas com a probabilidade de transição para o desemprego e para o emprego, 

vis a vis manter-se na inatividade.  

O indicativo e devido tratamento do problema de seletividade amostral pode ser 

considerado, em certa medida, um avanço desta tese. Os resultados sugerem que 

qualquer estimativa dos determinantes da probabilidade de ativação das esposas, 

filhos e filhas sem controlar o viés de seleção da amostra tornaria os resultados 

tendenciosos. Por isso incorporou-se o procedimento de correção de viés de 

seletividade em todos os modelos, probit e probit multinomiais, estimados para o 

exame do efeito trabalho adicional. Nesse sentido, os estudos conduzidos para o 

Brasil, que não testam essa possibilidade de seletividade amostral, podem ter 

problemas do ponto de vista metodológico.  

Não obstante o efeito total, para os resultados médios no intervalo de 2002 a 2015, 

indiquem que, as esposas cujos cônjuges perderam o emprego são mais propensas 

à mobilidade para ativação, do que aquelas cujos esposos permaneceram 

empregados (inclusive nas estimações separadas para os distintos grupos de renda 

tal resultado se mantém). Não é possível detectar uma tendência nítida de como esse 

efeito trabalho adicional atua sobre a ativação das esposas ao longo dos anos, 

indicativo de que este não é um efeito condicionante da ativação delas na força de 

trabalho ao longo dos anos. No exame por coortes, fica perceptível que a transição 

para força de trabalho das esposas nas gerações mais jovens independe da perda de 

emprego do principal responsável. 

Os resultados, que captam a existência de um efeito trabalhador adicional sobre o 

processo de ativação das esposas na média do intervalo de 2002 a 2015, são 

coerentes com as estimativas semelhantes que também apontam a existência de tal 

efeito em distintos intervalos de tempos, nos mais diversos países (SPLETZER, 1997; 

SKOFIAS, PARKER, 2006; BEYLIS, 2012; BREDTMANN et al., 2014) e no Brasil 

(FERNANDES, FELÍCIO, 2005; GONZAGA, REIS, 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

Contudo, o modelo proposto e a forma como as análises são conduzidas contribuem 

com a literatura, empiricamente, mostrando a importância da investigação ano a ano 

e por coortes, que permitem isolar os efeitos das mudanças demográficas, de 

composição das famílias, no processo de ativação na força de trabalho. Essa 

investigação da participação familiar na força de trabalho sob a ótica dos efeitos de 
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ciclo de vida (idade), conjunturais (períodos) e de coortes (entre gerações) é a 

principal contribuição desta tese para o debate internacional. 

O efeito trabalho adicional, tal como é definido, carrega um componente geracional, 

que precisa ser ponderado na sua análise. Na medida em que os grupos sociais e 

costumes mudam, os aspectos condicionantes das decisões individuais se alteram. 

No geral, é possível extrair das análises econométricas ao longo dos anos e nas 

distintas coortes indicativos de que o processo de ativação das gerações mais jovens, 

tanto para esposas, como para filhos e filhas, parece depender cada vez menos da 

condição de trabalho do principal responsável pela família. Para essas gerações os 

anseios individuais e características do agregado familiar tornam-se fatores mais 

relevantes para a decisão de oferta de trabalho. Neste sentido, os resultados obtidos 

fortalecem o argumento de que os condicionantes da transição para ativação, das 

esposas, filhos e filhas, mudam para as distintas gerações, especialmente no que 

tangencia o efeito trabalho adicional. Logo, as mudanças nos padrões de formação 

familiar, ao longo das gerações, estão associadas a novos padrões de oferta de 

trabalho. 

Quanto às variáveis individuais, para os três grupos familiares examinados, aquelas 

que mais afetam as probabilidades de ativação são nível de escolaridade e a faixa 

etária. Ademais, os filhos e filhas que declaram ainda ser estudante têm, em média, 

menor probabilidade de transitar para ativação, do que os não estudantes. 

Em relação aos aspectos familiares, o maior número de filhos menores de 6 anos e 

de pessoas com mais de 65 anos residentes no domicílio, em média, reduz a 

probabilidade de participação das esposas. Por outro lado, a presença de outros 

parentes no domicílio aumenta a probabilidade de ativação dessas mulheres. A 

possibilidade de compartilhar tarefas domésticas e de cuidados mostram-se, portanto, 

como aspectos importantes para ativação das mulheres casadas. 

Nas famílias em que o marido possui mais anos de escolaridade do que a esposa a 

probabilidade de elas transitarem para ativação na força de trabalho é, em média, 

menor, do que nas famílias em que as esposas são mais escolarizadas do que os 

parceiros. Como já mencionado, esse é um resultado que merece atenção porque 

pode ser um indicativo de que o aumento da escolaridade feminina tem o potencial de 
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mudar as relações de equilíbrio de poder dentro da família. Na medida em que tais 

relações começam a se alterar dentro das famílias, é previsível que elas se expandam 

para a sociedade. Isso é essencial para que as barreiras que ainda persistem, 

dificultando a participação feminina na força de trabalho, sejam ultrapassadas. 

Objetivando verificar se o efeito trabalhador adicional ocorre mais fortemente entre as 

famílias de renda mais elevada, as estimações foram conduzidas por grupos de renda. 

No geral, os resultados para os efeitos trabalhador adicional e desalento são similares 

entre as esposas no grupo de renda mais elevada e no grupo de renda menor.  

Os achados por grupos de renda para filhos indicam que apenas os filhos em famílias 

de maior rendimento apresentam uma participação na força de trabalho aumentada 

quando os rendimentos são menores e reduzida quando a média dos retornos é mais 

alta (participação na força de trabalho anticíclica). As filhas, por sua vez, em famílias 

de menor renda cujo pai ou mãe perdeu o emprego têm, em média, uma maior 

probabilidade de transitar para ativação. Já para as filhas nas famílias de maior renda 

não é possível detectar efeitos trabalhador adicional atuando.  

A probabilidade de ativação na força de trabalho das esposas, filhos e filhas parecem 

se distinguir entre grupos de renda, mais fortemente em termos de características do 

agregado familiar. Por exemplo, estar numa família monoparental aumenta a 

probabilidade de ativação dos filhos(as), em comparação aqueles em famílias com 

ambos pais residentes no domicílio, nas famílias de menor rendimento. Por outro lado, 

estar numa família monoparental nos grupos de maior rendimento familiar não 

apresenta algum efeito estatisticamente significativo sobre a probabilidade de ativação 

dos filhos(as). 

Num país desigual como o Brasil, é previsível que as mudanças nos padrões 

familiares estejam associadas a níveis de participação familiar na força de trabalho 

diferenciados por classes. As mudanças nas estruturas familiares afetam de maneira 

distinta o processo de ativação nos agregados mais pobres e nos mais ricos. Neste 

sentido, são necessários avanços futuros para a reflexão sobre a oferta de trabalho 

familiar nos agregados de menor renda. Sobretudo, estudos relacionados à 

vulnerabilidade das famílias mais pobres, no que diz respeito a desigualdade salarial 
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das mulheres que se declaram principal responsável, comparativamente aos homens, 

e ao trabalho infantil nesses agregados. 

Por fim, os resultados para os modelos multinomiais indicam que a probabilidade 

média, no intervalo 2002-2015, de transitar para ocupação, bem como para o 

desemprego, é maior para aqueles (esposas, filhos e filhas) cujos principal 

responsável perderam o emprego, vis a vis as chances de manter-se na inatividade. 

Adicionalmente, nota-se que a probabilidade deles de transitar para ocupação é 

visivelmente menor do que a probabilidade de transitar para o desemprego. 

Ao longo desse estudo, há uma intenção de se investigar também como os ciclos 

econômicos (expansões e recessões) se relacionam com a participação na força de 

trabalho dos distintos familiares. Evidentemente seria o ideal poder extrair mais 

considerações sobre os efeitos da crise econômica, que o mercado de trabalho 

brasileiro enfrenta a partir de 2014. Porém, uma limitação para tanto é a abrangência 

temporal dos dados disponíveis que permitam a observação de transições individuais 

mensais. Nesse sentido, apenas dois conjuntos de resultados mais relevantes e 

confiáveis podem ser extraídos sobre a crise. 

Primeiro, no exame das probabilidades preditas de transição para o desemprego e 

para ocupação em cada ano, nota-se que, tendo como ano de referência 2002, a 

transição da inatividade para a ocupação não parece ser fortemente condicionada 

pelos ciclos econômicos, no caso dos filhos ou filhas. O mesmo não ocorre para as 

esposas, a probabilidade de transição para ocupação delas muda visivelmente ao 

longo dos anos. Por outro lado, a probabilidade de transição para o desemprego, em 

particular a partir de 2008, é visivelmente condicionada pelo ano de análise, para os 

três grupos examinados. Os reflexos do cenário de renda em desaceleração e 

mercado de trabalho enfraquecido sobre as possibilidades (probabilidades preditas) 

de ocupação, inatividade e desemprego, daqueles que se declaram filhos(as) e 

esposas, são visíveis a partir de 2014. Os resultados mostram uma maior 

probabilidade prevista de transição para o desemprego, concomitante a menores 

probabilidades de permanência na inatividade e de transição para ocupação, de 2014 

para 2015 (tendo como ano de referência 2002). 
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Segundo, percebe-se o possível impacto da crise de 2014 nos papéis de renda dentro 

dos agregados familiares, em particular devido à sensível crescente presença de 

casais de único provedor mulher e de ambos parceiros desempregados a partir de 

2014, como uma consequência de um maior desemprego masculino (casais 

anteriormente de único provedor homem). 

Voltando-se para as tendências esperadas ao longo do tempo, as estruturas familiares 

mudaram ao longo dos anos. Além disso, as chances de emprego variam conforme o 

ciclo econômico. No tocante à relação entre estrutura familiar e a oferta de trabalho, 

três tendências são observáveis: primeiro, o número crescente de casais de duplo 

provedores; segundo, os crescentes riscos relativos de estar em uma família sem 

trabalho para os indivíduos menos escolarizados e em agregados familiares menores; 

e terceiro, a importância dos condicionantes familiares, não restritos ao desemprego 

do principal responsável pela família, na transição para ativação das esposas, filhas e 

filhos. Juntas, essas tendências devem conduzir a um aperfeiçoamento das políticas 

públicas, no sentido de reformas que visem promover uma certa qualidade no 

processo de ativação dessa mão de obra. 

A partir dos desenvolvimentos desta tese, alternativas para trabalhos futuros podem 

ser traçadas. As questões relativas à economia da família para realidade brasileira 

ainda é um campo de pesquisa que precisa de avanços, no sentido de procurar 

responder questões que ainda estão abertas. Dada a desigualdade regional brasileira, 

faz-se necessário compreender ainda como os aspectos regionais (análise espacial) 

afetam a ocorrência das famílias sem trabalho no território nacional. Realizar tal 

extensão, com um enfoque voltado para as mudanças ao longo do tempo, de modo a 

ponderar as mudanças nos arranjos familiares, ajudará para que haja uma visão nítida 

dos melhores caminhos de ações dos agentes públicos, considerando as 

especificidades locais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A.1 

TABELA A.1 – Polarização do trabalho familiar, Brasil urbano, 1993-2015 (em 

percentual) 

Ano 
Taxas de não 

trabalho 
individual [𝒏] 

Taxa de 
domicílios sem 

trabalho 
contrafactual 

[𝒔𝒌𝒏𝒌  = �̂�] 

Taxa de 
domicílios 

sem trabalho 

observada [𝒘] 

Polarização 
[𝒘 − �̂�] 

Polarização 
Relativa 
 [𝒘/�̂�] 

Polarização 
Normalizada 
[(𝒘 − �̂�)/𝒏 ] 

1993 32.64 12.91 7.54 -5.37 0.58 -16.45 

1996 33.33 13.36 8.35 -5.01 0.62 -15.03 

1999 33.85 13.92 9.12 -4.80 0.66 -14.18 

2002 32.11 13.04 8.95 -4.09 0.69 -12.75 

2005 30.55 12.37 8.77 -3.60 0.71 -11.79 

2008 28.76 11.55 8.66 -2.89 0.75 -10.03 

2011 29.54 12.23 9.35 -2.88 0.76 -9.73 

2014 28.79 12.21 9.58 -2.63 0.78 -9.15 

2015 31.74 14.11 10.97 -3.14 0.78 -9.90 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PNAD de 1993 a 2015. 
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APÊNDICE A.2 

 

Faz-se necessário, para análise de coorte, apenas que mais de uma coorte sejam 

acompanhadas ao longo do tempo. A Tabela A.2, abaixo, mostra o padrão utilizado 

na investigação de coorte no presente capítulo desta tese, tal que nas linhas tem-se 

os grupos etários e nas colunas os períodos dos dados coletados.  

O que é relevante em uma tabela padrão de coorte é a análise comparativa entre 

coortes para diferentes grupos etários no mesmo período de tempo (o que é lido nas 

colunas), também comparações entre períodos e entre coortes ao longo do tempo (o 

que é lido nas linhas), e a comparação entre tendências intra coortes ao longo do 

tempo (o que é lido na diagonal, da parte superior esquerda para a inferior direita). 

Assim, a análise IPC permite acompanhar coortes em diversos pontos do ciclo de vida 

dela e em diversos períodos. 

Tabela A.2 - Identificação das coortes de nascimento na amostra da PME 

 Período 2002, 2003 2004,2005,2006 2007,2008,2009 2010,2011,2012 2013,2014,2015 

Idade   P5 P4 P3 P2 P1 

15-17 I17 C5 C4 C3 C2 C1 

18-20 I16 C6 C5 C4 C3 C2 

21-23 I15 C7 C6 C5 C4 C3 

24-26 I14 C8 C7 C6 C5 C4 

27-29 I13 C9 C8 C7 C6 C5 

30-32 I11 C10 C9 C8 C7 C6 

33-35 I11 C11 C10 C9 C8 C7 

36-38 I10 C12 C11 C10 C9 C8 

39-41 I9 C13 C12 C11 C10 C9 

42-44 I8 C14 C13 C12 C11 C10 

45-47 I7 C15 C14 C13 C12 C11 

48-50 I6 C16 C15 C14 C13 C12 

51-53 I5 C17 C16 C15 C14 C13 

54-56 I4 C18 C17 C16 C15 C14 

57-59 I3 C19 C18 C17 C16 C15 

60-62 I2 C20 C19 C18 C17 C16 

63-64 I1 C21 C20 C19 C18 C17 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE A.3 

 

 

A Tabela A.3.1 mostra os resultados estimados para ativação das esposas, e as 

tabelas A.3.2 e A.3.3 são referentes a ativação dos filhos e filhas, nesta ordem. No 

modelo 1 tem-se apenas aspectos individuais; no modelo 2 é adicionada a variável 

representativa do efeito desalento; no modelo 3 são incluídas variáveis familiares; no 

modelo 4 realiza-se o acréscimo de variáveis referentes às características do trabalho 

do provedor; e no modelo 5, são adicionados os controles de anos/períodos. 

TABELA A.3.1 – Transição das esposas para força de trabalho - Efeitos 

Marginais (Probit) 

 
Participa da força de trabalho Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)     

Sim 0,0586*** 0,0592*** 0,0578*** 0,0494*** 0,0512*** 
 (0,0100) (0,0101) (0,0100) (0,0097) (0,0097)    
ln(Rendimento médio - mês)  0,0218*** 0,0213*** 0,0324*** -0,0197    
  (0,0065) (0,0065) (0,0065) (0,0130)    
Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0247*** -0,0246*** -0,0248*** -0,0225*** -0,0220*** 
 (0,0036) (0,0035) (0,0035) (0,0035) (0,0035)    
Branca -0,0406*** -0,0400*** -0,0387*** -0,0313*** -0,0301*** 
 (0,0035) (0,0035) (0,0035) (0,0035) (0,0035)    
Faixa etária (18-20 anos omitida)      

De 21-23 anos 0,0335*** 0,0336*** 0,0393*** 0,0384*** 0,0380*** 
 (0,0064) (0,0064) (0,0069) (0,0065) (0,0066)    
De 24-26 anos 0,0495*** 0,0496*** 0,0564*** 0,0573*** 0,0572*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0066) (0,0063) (0,0064)    
De 27-29 anos 0,0656*** 0,0656*** 0,0713*** 0,0737*** 0,0730*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0065) (0,0062) (0,0062)    
De 30-32 anos 0,0777*** 0,0775*** 0,0809*** 0,0856*** 0,0848*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0064) (0,0061) (0,0062)    
De 33-35 anos 0,0769*** 0,0767*** 0,0752*** 0,0814*** 0,0809*** 
 (0,0060) (0,0060) (0,0063) (0,0061) (0,0061)    
De 36-38 anos 0,0912*** 0,0910*** 0,0852*** 0,0920*** 0,0915*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0064) (0,0061) (0,0062)    
De 39-41 anos 0,0910*** 0,0908*** 0,0799*** 0,0884*** 0,0875*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0064) (0,0061) (0,0062)    
De 42-44 anos 0,0759*** 0,0755*** 0,0606*** 0,0697*** 0,0685*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0064) (0,0061) (0,0061)    
De 45-47 anos 0,0654*** 0,0648*** 0,0471*** 0,0574*** 0,0561*** 
 (0,0061) (0,0061) (0,0064) (0,0061) (0,0062)    
De 48-50 anos 0,0345*** 0,0338*** 0,0159** 0,0257*** 0,0244*** 
 (0,0060) (0,0060) (0,0063) (0,0060) (0,0061)    
De 51-53 anos 0,0099* 0,0091 -0,0076 0,0022 0,0006    
 (0,0060) (0,0060) (0,0062) (0,0060) (0,0060)    
De 54-56 anos -0,0107* -0,0115* -0,0266*** -0,0166*** -0,0183*** 
 (0,0060) (0,0060) (0,0062) (0,0060) (0,0060)    

(continua) 
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De 57-59 anos -0,0324*** -0,0333*** -0,0459*** -0,0364*** -0,0380*** 
 (0,0060) (0,0060) (0,0062) (0,0060) (0,0060)    
De 60-62 anos -0,0504*** -0,0512*** -0,0609*** -0,0520*** -0,0535*** 
 (0,0060) (0,0060) (0,0062) (0,0060) (0,0060)    
De 63-64 anos -0,0660*** -0,0666*** -0,0740*** -0,0652*** -0,0664*** 
 (0,0062) (0,0062) (0,0066) (0,0064) (0,0064)    
Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0064 0,0063 0,0044 0,0071 0,0060    
 (0,0054) (0,0054) (0,0058) (0,0052) (0,0052)    
 De 4 a 7 anos de estudo  0,0194*** 0,0189*** 0,0122** 0,0198*** 0,0181*** 
 (0,0047) (0,0048) (0,0051) (0,0046) (0,0047)    
 De 8 a 10 anos de estudo 0,0237*** 0,0229*** 0,0134** 0,0275*** 0,0253*** 
 (0,0048) (0,0049) (0,0052) (0,0048) (0,0048)    
 De 11 ou mais anos de estudo 0,0704*** 0,0688*** 0,0527*** 0,0794*** 0,0756*** 
 (0,0047) (0,0048) (0,0054) (0,0051) (0,0051)    
Var. Familiares      

Número de filhos de 0 a 6 anos   -0,0295*** -0,0299*** -0,0294*** 
   (0,0015) (0,0015) (0,0015)    
Número de idosos (maiores de 65 anos)  -0,1403*** -0,0327*** -0,0323*** 
   (0,0052) (0,0052) (0,0051)    
Família convivente (não omitida)      

Sim   0,0280*** 0,0269*** 0,0269*** 
   (0,0038) (0,0038) (0,0038)    
Padrão educacional do casal  
(ela mais escolarizada omitida) 

  

mesmo nível educacional   -0,0099*** 0,0006 0,0003    
   (0,0022) (0,0022) (0,0022)    
ele mais escolarizado   -0,0273*** -0,0130*** -0,0137*** 
   (0,0028) (0,0029) (0,0028)    
Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês)   -0,0242*** -0,0241*** 
    (0,0013)    (0,0060) 
Chefe com carteira de trabalho (sim omitida)     

Não    0,0022 0,0023    
    (0,0019) (0,0019)    

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de ano (2002 omitida)     Sim 

N 222.320 222.320 222.320 222.320 222.320 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 
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TABELA A.3.2 – Transição dos filhos para força de trabalho - Efeitos Marginais 

(Probit) 

Participa da força de trabalho Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)     

Sim 0,0497*** 0,0458*** 0,0299* 0,0124 0,0116    
 (0,0154) (0,0154) (0,0159) (0,0158) (0,0158)    
ln(Rendimento médio - mês)  -0,2402*** -0,2582*** -0,2224*** -0,0691*** 
  (0,0115) (0,0116) (0,0117) (0,0237)    
Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda -0,0111** -0,0117** -0,0092* -0,0062 -0,0067    
 (0,0053) (0,0054) (0,0055) (0,0054) (0,0054)    
Branca -0,0873*** -0,0912*** -0,0596*** -0,0386*** -0,0397*** 
 (0,0054) (0,0054) (0,0055) (0,0056) (0,0056)    
Faixa etário (15-17 anos omitida)      

De 18-20 anos 0,3083*** 0,3059*** 0,2488*** 0,2472*** 0,2468*** 
 (0,0034) (0,0034) (0,0038) (0,0038) (0,0038)    
De 21-23 anos 0,4691*** 0,4664*** 0,3819*** 0,3822*** 0,3814*** 
 (0,0042) (0,0042) (0,0047) (0,0047) (0,0047)    
De 24-26 anos 0,5199*** 0,5183*** 0,4111*** 0,4141*** 0,4140*** 
 (0,0051) (0,0051) (0,0058) (0,0059) (0,0059)    
De 27-29 anos 0,5152*** 0,5184*** 0,3907*** 0,3931*** 0,3941*** 
 (0,0069) (0,0069) (0,0078) (0,0078) (0,0078)    
De 30-32 anos 0,4935*** 0,4984*** 0,3600*** 0,3602*** 0,3618*** 
 (0,0094) (0,0093) (0,0103) (0,0103) (0,0103)    
De 33-35 anos 0,4507*** 0,4577*** 0,3203*** 0,3192*** 0,3206*** 
 (0,0134) (0,0133) (0,0143) (0,0144) (0,0145)    
De 36-38 anos 0,4253*** 0,4322*** 0,2980*** 0,2963*** 0,2985*** 
 (0,0172) (0,0171) (0,0180) (0,0182) (0,0182)    
Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,2253*** 0,2174*** 0,2133*** 0,1975*** 0,1949*** 
 (0,0111) (0,0110) (0,0103) (0,0099) (0,0099)    
 De 4 a 7 anos de estudo  0,2555*** 0,2517*** 0,2588*** 0,2452*** 0,2439*** 
 (0,0066) (0,0065) (0,0056) (0,0054) (0,0054)    
 De 8 a 10 anos de estudo 0,2740*** 0,2759*** 0,3205*** 0,3149*** 0,3151*** 
 (0,0063) (0,0061) (0,0053) (0,0051) (0,0051)    
 De 11 ou mais anos de estudo 0,3645*** 0,3710*** 0,3652*** 0,3855*** 0,3869*** 
 (0,0062) (0,0060) (0,0051) (0,0050) (0,0050)    
Var. Familiares      

Número de idosos (maiores de 65 anos)  -0,0681*** -0,0668*** -0,0660*** 
   (0,0067) (0,0067)    (0,0067) 
Tipo de família (casal com filhos omitida)     

Família monoparental   -0,0178*** -0,0326*** -0,0318*** 
   (0,0033) (0,0033) (0,0033)    
Família convivente (não omitida)      

Sim   0,0240*** 0,0215*** 0,0208*** 
   (0,0056) (0,0056) (0,0056)    
Filho mais velho (não omitida)      

Sim   0,0118*** 0,0111*** 0,0121*** 
   (0,0033) (0,0033) (0,0033)    
Estudante (não omitida)      

Sim   -0,2468*** -0,2259*** -0,2260*** 
   (0,0035) (0,0036) (0,0036)    
Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês)   -0,0485*** -0,0483*** 
    (0,0020)    (0,0020) 
Chefe com carteira de trabalho (sim omitida)     

Não    0,0002 0,0004    
    (0,0034) (0,0034)    

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de ano (2002 omitida)     Sim 

N 164.945 164.945 164.945 164.945 164.945 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 
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TABELA A.3.3 – Transição das filhas para força de trabalho - Efeitos Marginais 

(Probit) 

Participa da força de trabalho Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Transição do chefe para o desemprego (sit. 2)     

Sim 0,0672*** 0,0651*** 0,0557*** 0,0340** 0,0357**  
 (0,0155) (0,0154) (0,0153) (0,0149) (0,0150)    
ln(Rendimento médio - mês)  -0,1955*** -0,1965*** -0,1603*** -0,0356    
  (0,0108) (0,0109) (0,0109) (0,0223)    
Var. Individuais      

Cor (preta omitida)      

Parda 0,0059 0,0055 0,0069 0,0105** 0,0105**  
 (0,0052) (0,0052) (0,0052) (0,0051) (0,0051)    
Branca -0,0439*** -0,0474*** -0,0286*** -0,0066 -0,0077    
 (0,0051) (0,0052) (0,0052) (0,0052) (0,0052)    
Faixa etário (15-17 anos omitida)      

De 18-20 anos 0,2169*** 0,2146*** 0,1903*** 0,1880*** 0,1879*** 
 (0,0036) (0,0036) (0,0038) (0,0038) (0,0038)    
De 21-23 anos 0,3460*** 0,3430*** 0,3090*** 0,3089*** 0,3087*** 
 (0,0048) (0,0048) (0,0049) (0,0049) (0,0049)    
De 24-26 anos 0,3853*** 0,3843*** 0,3232*** 0,3271*** 0,3278*** 
 (0,0059) (0,0059) (0,0062) (0,0062) (0,0062)    
De 27-29 anos 0,3983*** 0,4003*** 0,3290*** 0,3341*** 0,3339*** 
 (0,0078) (0,0078) (0,0081) (0,0082) (0,0082)    
De 30-32 anos 0,3919*** 0,3966*** 0,3160*** 0,3198*** 0,3223*** 
 (0,0100) (0,0100) (0,0103) (0,0104) (0,0104)    
De 33-35 anos 0,3586*** 0,3642*** 0,2817*** 0,2840*** 0,2874*** 
 (0,0136) (0,0136) (0,0137) (0,0138) (0,0138)    
De 36-38 anos 0,3433*** 0,3491*** 0,2669*** 0,2716*** 0,2749*** 
 (0,0172) (0,0172) (0,0172) (0,0172) (0,0172)    
Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

 

 De 1 a 3 anos de estudo  0,1202*** 0,1156*** 0,1204*** 0,1090*** 0,1084*** 
 (0,0106) (0,0104) (0,0105) (0,0098) (0,0098)    
 De 4 a 7 anos de estudo  0,1378*** 0,1343*** 0,1401*** 0,1275*** 0,1270*** 
 (0,0051) (0,0051) (0,0047) (0,0044) (0,0044)    
 De 8 a 10 anos de estudo 0,1956*** 0,1945*** 0,2206*** 0,2117*** 0,2115*** 
 (0,0045) (0,0044) (0,0041) (0,0039) (0,0039)    
 De 11 ou mais anos de estudo 0,3491*** 0,3525*** 0,3326*** 0,3487*** 0,3493*** 
 (0,0045) (0,0045) (0,0040) (0,0039) (0,0039)    
Var. Familiares      

Número de idosos (maiores de 65 anos)  -0,0164*** -0,0143** -0,0138**  
  

 (0,0061) (0,0061)    (0,0061) 
Tipo de família (casal com filhos omitida)     

Família monoparental   -0,0130*** -0,0273*** -0,0267*** 
   (0,0031) (0,0031) (0,0031)    
Família convivente (não omitida)      

Sim   -0,0129*** -0,0168*** -0,0167*** 
   (0,0045) (0,0045) (0,0045)    
Filho mais velho (não omitida)      

Sim   0,0171*** 0,0159*** 0,0163*** 
   (0,0031) (0,0031) (0,0031)    
Estudante (não omitida)      

Sim   -0,1489*** -0,1270*** -0,1266*** 
   (0,0036) (0,0036) (0,0036)    
Var. do chefe      

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês)   -0,0471*** -0,0468*** 
    (0,0018)    (0,0018) 
Chefe com carteira de trabalho (sim omitida)     

Não    0,0025 0,0018    
    (0,0032) (0,0032)    

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de ano (2002 omitida)     Sim 

N 152.140 152.140 152.140 152.140 152.140 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 
5%. *Estatisticamente significante a 10%. 
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APÊNDICE A.4 

TABELA A.4 – Transição das esposas para força de trabalho - Coeficientes (HeckProbit) 

 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
 participa restriconj participa restriconj participa restriconj participa restriconj participa restriconj 

Transição do chefe para o 
desemprego (sit. 2) 

          

Sim 0,2275***  0,2288***  0,2062***  0,1782***  0,1753***  

 (0,0347)  (0,0348)  (0,0324)  (0,0321)  (0,0303)  

ln(Rendimento médio - mês)   0,0411  0,1577***  0,2026***  -0,0710  

   (0,0290)  (0,0266)  (0,0265)  (0,0489)  

Var. Individuais           

Cor (preta omitida)           

Parda -0,0826*** 0,0732*** -0,0831*** 0,0732*** -0,1187*** 0,0742*** -0,1119*** 0,0741*** -0,1104*** 0,0739*** 
 (0,0140) (0,0085) (0,0140) (0,0085) (0,0130) (0,0085) (0,0130) (0,0085) (0,0125) (0,0085) 

Branca -0,1537*** 0,0669*** -0,1534*** 0,0670*** -0,1726*** 0,0708*** -0,1448*** 0,0709*** -0,1369*** 0,0699*** 
 (0,0141) (0,0086) (0,0141) (0,0086) (0,0131) (0,0085) (0,0131) (0,0085) (0,0126) (0,0085) 

Faixa etário (18-20 anos omitida)           

De 21-23 anos 0,1492*** -0,1616*** 0,1499*** -0,1616*** 0,2284*** -0,1604*** 0,2335*** -0,1604*** 0,2311*** -0,1597*** 
 (0,0347) (0,0212) (0,0348) (0,0212) (0,0328) (0,0212) (0,0328) (0,0212) (0,0315) (0,0212) 

De 24-26 anos 0,1944*** -0,2935*** 0,1958*** -0,2935*** 0,3367*** -0,2942*** 0,3519*** -0,2942*** 0,3538*** -0,2932*** 
 (0,0337) (0,0202) (0,0338) (0,0202) (0,0316) (0,0202) (0,0315) (0,0202) (0,0302) (0,0202) 

De 27-29 anos 0,2485*** -0,3468*** 0,2503*** -0,3469*** 0,3995*** -0,3500*** 0,4211*** -0,3500*** 0,4193*** -0,3484*** 
 (0,0334) (0,0198) (0,0335) (0,0198) (0,0309) (0,0198) (0,0308) (0,0198) (0,0295) (0,0198) 

De 30-32 anos 0,2822*** -0,4039*** 0,2841*** -0,4041*** 0,4433*** -0,4110*** 0,4736*** -0,4110*** 0,4711*** -0,4088*** 
 (0,0336) (0,0197) (0,0337) (0,0197) (0,0306) (0,0196) (0,0304) (0,0196) (0,0292) (0,0196) 

De 33-35 anos 0,2796*** -0,3901*** 0,2812*** -0,3904*** 0,4101*** -0,4014*** 0,4451*** -0,4014*** 0,4415*** -0,3989*** 
 (0,0335) (0,0198) (0,0337) (0,0198) (0,0305) (0,0197) (0,0304) (0,0197) (0,0292) (0,0197) 

De 36-38 anos 0,3279*** -0,3920*** 0,3297*** -0,3924*** 0,4380*** -0,4054*** 0,4752*** -0,4055*** 0,4687*** -0,4027*** 
 (0,0338) (0,0199) (0,0339) (0,0199) (0,0304) (0,0197) (0,0303) (0,0197) (0,0292) (0,0197) 

De 39-41 anos 0,3247*** -0,3748*** 0,3266*** -0,3752*** 0,4108*** -0,3898*** 0,4534*** -0,3897*** 0,4443*** -0,3865*** 
 (0,0338) (0,0200) (0,0339) (0,0200) (0,0305) (0,0198) (0,0305) (0,0198) (0,0294) (0,0198) 

De 42-44 anos 0,2744*** -0,3296*** 0,2758*** -0,3300*** 0,3245*** -0,3455*** 0,3694*** -0,3455*** 0,3592*** -0,3421*** 
 (0,0336) (0,0201) (0,0337) (0,0201) (0,0307) (0,0200) (0,0307) (0,0200) (0,0296) (0,0200) 

De 45-47 anos 0,2437*** -0,2616*** 0,2444*** -0,2620*** 0,2504*** -0,2789*** 0,2997*** -0,2789*** 0,2871*** -0,2754*** 
 (0,0336) (0,0203) (0,0336) (0,0203) (0,0310) (0,0202) (0,0311) (0,0202) (0,0299) (0,0202) 

(continua) 



 209 

De 48-50 anos 0,1229*** -0,1900*** 0,1229*** -0,1905*** 0,0999*** -0,2075*** 0,1494*** -0,2075*** 0,1392*** -0,2042*** 
 (0,0336) (0,0205) (0,0336) (0,0205) (0,0315) (0,0203) (0,0315) (0,0203) (0,0303) (0,0203) 

De 51-53 anos 0,0163 -0,1094*** 0,0153 -0,1098*** -0,0386 -0,1253*** 0,0123 -0,1253*** 0,0023 -0,1219*** 
 (0,0341) (0,0208) (0,0341) (0,0208) (0,0324) (0,0207) (0,0324) (0,0207) (0,0311) (0,0207) 

De 54-56 anos -0,0750** 0,0467** -0,0771** 0,0463** -0,1993*** 0,0310 -0,1460*** 0,0311 -0,1617*** 0,0344 
 (0,0352) (0,0214) (0,0352) (0,0215) (0,0337) (0,0213) (0,0337) (0,0213) (0,0324) (0,0213) 

De 57-59 anos -0,2064*** 0,1758*** -0,2095*** 0,1754*** -0,3743*** 0,1618*** -0,3221*** 0,1619*** -0,3385*** 0,1649*** 
 (0,0382) (0,0226) (0,0383) (0,0226) (0,0365) (0,0226) (0,0365) (0,0226) (0,0349) (0,0226) 

De 60-62 anos -0,3417*** 0,3496*** -0,3459*** 0,3492*** -0,5661*** 0,3362*** -0,5154*** 0,3362*** -0,5380*** 0,3392*** 
 (0,0430) (0,0247) (0,0432) (0,0247) (0,0409) (0,0246) (0,0410) (0,0246) (0,0391) (0,0246) 

De 63-64 anos -0,5302*** 0,3959*** -0,5346*** 0,3956*** -0,7295*** 0,3859*** -0,6763*** 0,3861*** -0,6914*** 0,3887*** 
 (0,0597) (0,0312) (0,0599) (0,0312) (0,0563) (0,0312) (0,0564) (0,0312) (0,0540) (0,0312) 

Escolaridade (sem escolaridade ou  
menos de 1 ano de estudo omitida) 

        

 De 1 a 3 anos de estudo  0,0207 -0,0695*** 0,0207 -0,0696*** 0,0464* -0,0716*** 0,0626** -0,0716*** 0,0590** -0,0708*** 
 (0,0295) (0,0182) (0,0295) (0,0182) (0,0279) (0,0182) (0,0277) (0,0182) (0,0266) (0,0182) 

 De 4 a 7 anos de estudo  0,0681*** -0,1325*** 0,0678*** -0,1326*** 0,1042*** -0,1364*** 0,1469*** -0,1365*** 0,1394*** -0,1348*** 
 (0,0262) (0,0163) (0,0262) (0,0163) (0,0250) (0,0163) (0,0249) (0,0163) (0,0239) (0,0163) 

 De 8 a 10 anos de estudo 0,0726*** -0,1992*** 0,0719*** -0,1994*** 0,1395*** -0,2038*** 0,2121*** -0,2040*** 0,2049*** -0,2016*** 
 (0,0268) (0,0166) (0,0268) (0,0166) (0,0258) (0,0166) (0,0257) (0,0166) (0,0246) (0,0166) 

 De 11 ou mais anos de estudo 0,1840*** -0,4823*** 0,1845*** -0,4826*** 0,4155*** -0,4875*** 0,5357*** -0,4877*** 0,5319*** -0,4846*** 
 (0,0299) (0,0167) (0,0300) (0,0167) (0,0280) (0,0167) (0,0275) (0,0167) (0,0256) (0,0167) 

Var. Familiares           

Número de filhos de 0 a 6 anos  0,1731***  0,1729*** -0,2126*** 0,1599*** -0,2160*** 0,1599*** -0,2237*** 0,1608*** 
  (0,0048)  (0,0049) (0,0082) (0,0046) (0,0080) (0,0046) (0,0070) (0,0046) 

Número de idosos (maiores de 65 
anos) 

 0,0279**  0,0277** -0,1333*** 0,0215* -0,1313*** 0,0215* -0,1231*** 0,0212* 

  (0,0124)  (0,0124) (0,0214) (0,0124) (0,0213) (0,0124) (0,0203) (0,0124) 

Família convivente (não omitida)           

Sim  0,0189**  0,0191** 0,0956*** 0,0280*** 0,0908*** 0,0279*** 0,0833*** 0,0278*** 
  (0,0093)  (0,0093) (0,0145) (0,0092) (0,0144) (0,0092) (0,0138) (0,0092) 

Padrão educacional do casal  
(ela mais escolarizada omitida) 

         

mesmo nível educacional  -0,0709***  -0,0710*** -0,0051 -0,0757*** 0,0368*** -0,0756*** 0,0411*** -0,0755*** 
  (0,0057)  (0,0057) (0,0094) (0,0056) (0,0093) (0,0056) (0,0088) (0,0056) 

ele mais escolarizado  0,0323***  0,0321*** -0,1155*** 0,0225*** -0,0576*** 0,0225*** -0,0593*** 0,0230*** 
  (0,0078)  (0,0078) (0,0118) (0,0077) (0,0121) (0,0077) (0,0116) (0,0077) 

Var. do chefe           

ln(Rendimento do chefe no primeiro mês)      -0,0975***  -0,0915***  

       (0,0056)  (0,0053)  
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Chefe com carteira de trabalho  
(sim omitida) 

          

Não       0,0088  0,0086  

       (0,0076)  (0,0072)  

Tamanho da família  
(2 pessoas omitida) 

          

3 pessoas  0,1676***  0,1678***  0,1703***  0,1702***  0,1661*** 
  (0,0063)  (0,0063)  (0,0063)  (0,0063)  (0,0063) 

4 pessoas  0,2531***  0,2536***  0,2696***  0,2702***  0,2654*** 
  (0,0075)  (0,0075)  (0,0068)  (0,0068)  (0,0069) 

5 pessoas  0,3083***  0,3090***  0,3352***  0,3353***  0,3297*** 
  (0,0103)  (0,0103)  (0,0092)  (0,0092)  (0,0093) 

6 pessoas  0,3856***  0,3865***  0,4178***  0,4165***  0,4090*** 
  (0,0170)  (0,0170)  (0,0158)  (0,0158)  (0,0157) 

7 pessoas ou mais  0,3659***  0,3671***  0,4321***  0,4305***  0,4277*** 
  (0,0250)  (0,0250)  (0,0237)  (0,0236)  (0,0231) 

Intercepto -1,6538*** 0,6795*** -1,6499*** 0,6794*** -1,0451*** 0,6508*** -0,5121*** 0,6511*** -0,6473*** 0,6797*** 
 (0,0417) (0,0281) (0,0418) (0,0281) (0,0544) (0,0282) (0,0557) (0,0282) (0,0539) (0,0281) 

Dummies de RM (Recife omitida) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de ano (2002 omitida)  Sim  Sim  Sim  Sim Sim Sim 

/athrho 0,4190***  0,4066***  -0,6373***  -0,6525***  -0,7937***  

 (0,0511)  (0,0520)  (0,0595)     (0,0588)  (0,0507)     

rho [Wald test of indep. eqns.  
(rho = 0)] 

0,3961***  0,3856***  -0,5630***  -0,5733***  -0,6605***  

 (0,0431)  (0,0443)  (0,0407)     (0,0395)  (0,0286)     

N 444.449  444.449  444.449  444.449  444.449  

Censored obs 222.129  222.129  222.129  222.129  222.129  

Uncensored obs 222.320  222.320  222.320  222.320  222.320  

Fonte: Elaboração própria, com os dados da PME de março de 2002 a dezembro de 2015.  
Nota: Desvios-padrão entre parênteses. ***Estatisticamente significante a 1%. **Estatisticamente significante a 5%. *Estatisticamente significante a 10%. 

(fim) 


