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HISTERESE NA TAXA DE DESEMPREGO EM PORTUGAL 

Joao Pereira (*) 

1 - lntrodw;ao 

A taxa natural de desemprego, conceito introduzido na economia par 
Friedman (1968) e Phelps (1967), foi inicialmente vista como um parametro das 
economias (Phelps, 1994, p. 1), relativamente estavel mas nao imutavel, inde
pendents da taxa de inflagao e da traject6ria da taxa de desemprego. Esta visao 
vigorou fundamentalmente ate meio da decada de ointenta. 

Desde meados da decada de setenta tem-se assistido a um aparente 
permanents aumento da taxa de desemprego na UE, sem que ao nfvel empfrico 
se tenha conseguido encontrar algum factor ou conjunto de factores, deter
minantes da NAIRU (1), conceito operacional da taxa natural de desemprego, 
que possa(m) racionalizar de forma satisfat6ria o aumento do desemprego (Bean, 
1994; Elmeskov, 1993). E neste contexto que comegou a ganhar forga, princi
palmente desde meados da decada de 80, a hip6tese da NAIRU depender da 
traject6ria da taxa de desemprego (Phelps, 1972; Hargreaves, 1980; Blanchard 
e Summers, 1986). 

0 efeito do desemprego passado na NAJRU pode ser temporario ou per
manents. Se e permanents, a NAIRU passa a variar com a taxa de 
desemprego (situagao de histerese pura). Quando e temporario, continua a haver 
uma (mica NAIRU de Iongo prazo. Neste caso diz-se que estamos perante uma 
situagao de histerese parcial ou persistencia. Embora este tipo de dinamica seja 
habitualmente designado par histerese, a verdade e que tal dinamica nao 
corresponds com exactidao as caracterfsticas do conceito de histerese utilizado 
na Ffsica de onde o termo e oriundo (v., par exemplo, Amable et a/., 1995). 

Ao nfvel de estudos empfricos existe alguma evidencia que aponta para a 
existencia de efeitos de histerese no desemprego (Bean, 1994; Mitchell, 1993; Pe
reira, 1996, onde existe um survey desta literatura). 

0 objective deste trabalho e efectuar alguns testes para averiguar da 
existencia de efeitos de histerese na taxa de desemprego portuguesa. No pan
to 2 definimos histerese e analisamos algumas das suas implicag6es. Seguida
mente efectuamos os habituais testes de rafzes unitarias Dickey-Fuller e testes 
de rafzes para series com quebras de estrutura, uma vez que existe uma que
bra de estrutura na taxa de desemprego Portuguesa em 1975. Estes testes 
permitem averiguar o efeito de choques macroecon6micos temporaries na 
NAJRU. Quando esses choques afectam de forma permanente a NAIRU, a taxa 
de desemprego segue urn processo com raiz unitaria, nao existindo uma dina
mica intrfnseca de convergencia para uma NAIRU de Iongo prazo. Se o efeito 
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de choques e temporario, existe uma NAIRU de Iongo prazo, ainda que, tem
porariamente, esses choques possam afectar a NAIRU. Neste ultimo caso diz
se que a taxa de desemprego e estacionaria em tendencia. Os testes apontam 
para a existencia de uma raiz unitaria na representa<;:ao autorregressiva da taxa 
de desemprego. No ponto 5 efectuamos a estima<;:ao de uma equa<;:ao de sa
laries com o objective de cruzar o resultados desta estima<;:ao com os obtidos 
com os testes de rafzes unitarias, uma vez que estes tern problemas de paten
cia. Os resultados obtidos com a equa<;:ao de salaries nao validam a hip6tese 
de raiz unitaria na taxa de desemprego, embora indiquem que ha efeitos de 
persistencia. 

2 - Histerese na nairu 

Tradicionalmente a NAIRU, o conceito operacional da taxa natural de 
desemprego, era vista com urn parametro das economias, determinado pelos 
factores reais e institucionais que afectam o lado da oferta das economias, 
estavel mas nao imutavel, e independente da taxa de infla<;:ao (princfpio da 
neutralidade da moeda). 

0 aparente permanente aumento do desemprego na UE desde meados 
da decada de 70, e a ausencia de explica<;:6es credfveis ao nfvel dos 
determinantes da NAIRU para explicar este facto (Bean, 1994), fez que surgis
se a ideia de a NAIRU ser influenciada pela traject6ria da taxa de desemprego 
(Phelps, 1972; Hargreaves, 1980; Blanchard e Summers, 1986). 

As implica<;:6es da existencia de histerese na NAIRU sao mais facilmente 
compreendidas atraves de urn modelo simples de curva de Phillips (Gordon, 
1989). Vamos entao supor uma curva de Phillips expressa da seguinte forma: 

(1) 

onde 1t e a taxa de infla<;:ao, U a taxa de desemprego e U" e a NAIRU deter
minada por urn conjunto de variaveis microecon6micas relevantes, atraves de 
uma rela<;:ao do tipo: Ut = ~Z1 , sendo Z1 o vector representative das referidas 
variaveis microecon6micas. 

A hip6tese de histerese na NAIRU pressup6e que Ut depende tambem 
das taxas de desemprego passadas, por exemplo, atraves de uma rela<;:ao do 
tipo: 

(2) 

Substituindo a equa<;:ao (2) na equa<;:ao (1) obtemos: 

(3) 

Quando <1> = 1, nao existe mais uma unica NAIRU de equilfbrio determina
da pelas variaveis microecon6micas relevantes. Agora a taxa de desemprego 
de equilfbrio e determinada pela sua propria traject6ria ao Iongo do tempo e 
diz-se que estamos perante uma situa<;:ao de histerese pura (Katzner, 1993). 
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Nestas condic;:6es, o nosso modelo de curva de Phillips pode ser escrito da 
seguinte forma: 

(4) 

Conclus6es extremamentes importantes se podem retirar deste resultado: 

• Neste caso de histerese pura (<j> = 1 ), desde que a> 0, s6 teremos 
urn situac;:ao de equilibria de Iongo prazo (n1 = n1_1 /\ U1 = U1_1) se 
~ = 0. Portanto, numa situac;:ao de histerese pura, a NAIRU nao 
tern componente estrutural; 

• A taxa de inflac;:ao nao depende do nivel da taxa de desemprego, 
mas da sua variac;:ao; 

• Na hip6tese de uma (mica taxa de desemprego de equilibria, NAIRU 
ou taxa natural de desemprego, a reduc;:ao do desemprego abaixo 
desta taxa implicava uma acelerac;:ao continua da inflac;:ao. Exis
tindo histerese pura na taxa de desemprego de equilibria, essa 
acelerac;:ao ja nao e continua, mas finita, dependendo exclusiva
mente do parametro a. Assim, partindo de uma taxa de inflac;:ao 
inicial, n0 , a taxa de inflac;:ao, nn, que ocorre ap6s n periodos, e: 

n 

1tn = rt0 - a }2t:.Ui 
i=1 

(5) 

Admitindo a existencia nao de histerese pura, mas de histerese parcial au 
persistencia (Katzner, 1993), ou seja, <j> < 1, continua a haver uma t:mica NAIRU 
de Iongo prazo dada por Ut = ~Z1 /(1- <j>). 

3 - Dados e metodologia 

Os dados da taxa de desemprego sao anuais para o periodo 1964-1994; 
para as restantes variaveis tambem sao anuais, mas para o periodo 1964-1991. 
As variaveis utilizadas, e respectivas abreviaturas, foram as seguintes (para a 
restante informac;:ao sabre as variaveis, v. anexo): U: taxa de desemprego; t:.U: 
variac;:ao da taxa de desemprego; SNM: salario nominal media; LNSNM: logaritmo 
natural do SNM; DLNSNM: primeira diferenc;:a do LNSNM; 02LNSNM: 2.2 dife
renc;:a do LNSNM; Pc: deflator do consumo privado (base 1977=1 ); LNPc: 
logaritmo natural de Pc; OLNPc: 1.2 diferenc;:a do LNPc; 02LNPc: 2.2 diferenc;:a 
do LNPc; SRM: salario real media (deflacionado pelo deflator do consumo pri
vado); LNSFIM: logaritmo natural do SRM; DLNSRM 1.2 diferenc;:a do LNSRM; 
Py: deflator do PIBpm (base 1977 = 1 ); LNPy; logaritmo natural de Py. 

Ao Iongo deste trabalho efectuaremos alguns testes para detectar a exis
tencia de efeitos de histerese na taxa de desemprego em Portugal. Os testes 
sao efectuados com a taxa de desemprego, e nao com a NAIRU, porque esta 
ultima nao e directamente observavel. A nossa analise sera efectuada com base 
nos seguintes elementos: 

• Estimac;:ao de urn modelo ARMA para a taxa de desemprego; 
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• Testes de rafzes unitarias (testes Dickey-Fuller e testes para series 
com quebras de estrutura); 

• Estimagao de uma equagao de salarios. 

Os calculos computacionais foram efectuados atraves do programa Microfit 
3. o, versao 286. 

4 - Abordagem univariada 

Em termos de modelizagao econometrica univariada, a hip6tese de exis
tencia de uma NAJRU estrutural (NE) pode ser representada par um processo 
estocastico estacionario (2) em .tendencia determinfstica. A teoria econ6mica nao 
fornece nenhuma indicagao, a priori, para a forma especffica dessa tendencia. 
Contudo, na literatura, a forma mais utilizada para a tendencia e a linear 
(v., par exemplo, Mitchell, 1993, e Brunella, 1990). Admitindo essa especificagao 
teremos que: 

(6) 

onde t e uma tendencia temporal linear e Er e uma variavel aleat6ria residual. 
Uma vez eliminada a parte determinfstica do processo, (a+ ~r ), a variavel 
aleat6ria, Er, e, par definigao, estacionaria. Neste caso, a taxa de desemprego 
flutua em torno de uma tendencia determinfstica, sendo as inovag6es dadas 
pela variavel residual, £1, cujo efeito e, par definigao, temporario. A inclusao da 
tendencia linear pretende captar movimentos da taxa natural. Obviamente, a in
clusao desta tendencia na equagao anterior s6 faz sentido quando estamos a 
analisar um perfodo de tempo nao muito Iongo. A muito Iongo prazo, um seculo 
ou varias decadas, tem-se como facto estilizado a taxa de desemprego ser uma 
variavel sem tendencia (v. par exemplo, Lindbeck, 1993, pp. 8-9). Assim, e nes
sa perspectiva, terfamos a taxa de desemprego a flutuar em torno da constante 
(media da serie) que implicitamente representaria a NAJRU de Iongo prazo. 

A hip6tese de histerese pura (HH), pode representar-se par um processo 
estocastico com raiz unitaria, par exemplo um passeio aleat6rio: 

(7) 

Resolvendo recursivamente aquela equagao, podemos obter: 

(8) 

0 termo de erro da equagao (8) nao e estacionario ja que a sua variancia 
e dada par (tcr2). Neste caso, choque temporaries tem efeitos permanentes na 
taxa de desemprego; o mesmo e dizer que a serie tem memoria longa, mais 
precisamente, a taxa de desemprego presente retem toda a informagao da sua 

(2) Neste trabalho utiliza-se o conceito de estacionariedade no sentido de estacionariedade 
em covariancia. 
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traject6ria ao Iongo do tempo, nao apresentando uma dinamica intrfnseca de 
convergencia para a sua media (NAIRU). 86 a primeira diferenc;:a do processo 
e que e estacionaria. 

A hip6tese de persistencia ou histerese parcial e um caso particular da 
NE, em que o regresso a taxa de equilfbrio de Iongo prazo sera mais ou me
nos Iongo, consoante o grau de persistencia do desemprego. Na formulac;:ao 
apresentada na equac;:ao (2), <1> e o parametro que representa a persistencia. 

4.1 -Testes de raizes unitarias dickey-fuller 

0 teste da HH versus NE e um teste de raiz unitaria a taxa de desempre
go (v., par exemplo, Mitchell, ob.cit.). 

Uma analise preliminar a estacionariedade da serie da taxa de desempre
go pode ser feita atraves da func;:ao de autocorrelac;:ao empfrica (FAC). Caso a 
serie seja estacionaria, a FAC empfrica decaira rapidamente para zero. Se o 
processo gerador da serie nao e estacionario, a FAC nao decaira. Contudo, 
em amostras pequenas, e natural que haja algum decaimento da FAC, daf que 
se tome diffcil distinguir um processo nao estacionario de processes que ron
dem a nao estacionariedade. 

No quadro seguinte encontra-se representada a FAC empfrica da taxa de 
desemprego em Portugal (dados anuais: 1964-1994). 

QUADRO 1 

Fungao de autocorrelagao empirica da taxa de desemprego em Portugal 

lAGS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Coeficiente de au-
tocorrelagao ..... 0,912 0,769 0,613 0,461 0,330 0,220 0,123 0,015 -0,121 -0,268 -0,420 

Desvio padrao .... 0,180 0,293 0,352 0,385 0,403 0,411 0,415 0,416 0,416 0,41/ 0,423 
Estatistica Q ....... 28,4 49,3 63,0 71,0 75,3 77,3 77,9 77,9 78,6 82,1 91,2 

Para testar a significancia dos coeficientes de autocorrelac;:ao empfricos 
utilizamos o intervale habitual de dais desvios padr6es. Fora desta medida caem, 
unicamente, os dais primeiros coeficientes. Parece, assim, que estamos em 
presenc;:a de uma serie estacionaria, ja que ha um decaimento rapido para 0. 
Contudo, dada a reduzida dimensao da amostra, esta analise nao sera total
mente esclarecedora. 

Com o intuito de conhecer melhor o comportamento da serie, tentamos 
representa-la atraves de um modele ARMA. Ap6s algum trabalho econometrica 
de selecc;:ao de modelos (o criteria utilizado foi a maximizac;:ao da estatfstica 
Ff2.) e tendo como ponto de referenda as informac;:6es iniciais fornecidas pela 
func;:ao de autocorrelac;:ao e func;:.ao de autocorrelac;:ao parcial, ajustamos o se
guinte AR (2) para representar o comportamento da serie: 

U1 = 1 ,50162U1_1 - 0.503838Ut-2 
(9,05) (- 3,02) 
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encontrando-se, entre paremteses, os racios t. Os resultados que obtivemos foram 
os seguintes: Ff2 = 0,91; estatistica Q de Ljung-Box aos resfduos (nfvel de 
significancia entre parenteses): Q (12) = 7,48 (0,679); desvio padrao da regres
sao = 0,741673. 

Desde ja ressalta o facto do modelo estimado ser praticamente nao esta
cionario (3), uma vez que a soma dos coeficientes estimados esta proxima de 
1. Economicamente, este facto podera querer dizer que estamos perante uma 
situac;ao de histerese pura, ou seja, uma vez perturbada, a serie nao mostra 
tendencia para voltar ao valor inicial. Contudo, mesmo que esta hip6tese nao 
seja verdadeira, parece estar clara que a taxa de desemprego em Portugal 
apresenta um comportamento autorregressivo muito forte (como a analise gra
fica da serie indica- v. figura 1), indiciando, portanto, a existencia de um 
fen6meno de histerese parcial bem forte. 

Um procedimento mais rigoroso a estacionariedade da serie pode ser feito 
atraves de testes de rafzes unitarias. Vamos entao apresentar, muito sumaria
mente, os testes de rafzes unitarias: 

Considerem-se as seguintes regress6es: 

p 

~Yt= YYt-1 + L ~i~Yt-i+1 + Cf 

i=2 
p 

~Yt = ao + YYr-1 + L ~i~Yt-i+1 + £r 
i=2 

p 

~Yt = ao + YYr-1 + a2t+ L ~i~Yt-i+1 + £r 
i=2 

(9) 

(10) 

(11) 

onde ~Yr representa a primeira diferenc;a da serie; a0 e uma constante; t uma 
tendencia temporal linear; £r. e a variavel aleat6ria residual iid (0, cr2). Os ter
mos ~Yt-i+1 servem para captar a autocorrelac;ao residual que, de outro modo, 
poderia existir e que inviabilizaria os testes de rafzes unitarias Dickey-Fuller, ja 
que estes sao construfdos assumindo que £1, e iid (0, cr2). 0 teste de raiz uni
taria e o teste para y = 0; se a hip6tese nul a de raiz unitaria e rejeitada temos 
y < o. A estatistica de teste e o racio t de y = 0, contudo a distribuic;ao nao e t 
de student mas sim Dickey-Fuller, cujos valores crfticos dependem da dimen
sao da amostra e do facto de se usar as regressoes (9), (1 0) ou (11 ). As es
tatisticas de teste obtidas com aquelas equac;oes serao designadas por 't, 'tJl e 
't"t, respectivamente. 

Para efectuar os testes de rafzes unitarias, poe-se a questao de se usa
rem dados trimestrais ou dados anuais. As series trimestrais estao disponfveis 
desde o segundo trimestre de 1983, enquanto para a frequencia anual existem 
dados desde 1964. Temos, assim, mais observac;oes na frequencia trimestral 

(3) Dada a equagao as diferengas de ordem 2, y1- a,y1_1 - a2y1_ 2 = 0, a sua equagao ca
racterfstica e dada por a2 - a, a- a2 = 0. Da resolugao desta equagao resultam dais valores de a 
(as chamadas rafzes caracterfsticas). A condigao de estabilidade da solugao hom6genea esta de
pendente do valor do discriminants [(a1)2 + 4*a2]. No caso de cima, como este e positivo, a con
digao de estabilidade e: a1 + a2 < 1 (v., por exemplo, Enders, 1995, cap. 1 ). 
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que na frequencia anual. Contudo, a potencia destes testes depende mais do 
numero de anos inclufdos na amostra (span da amostra) do que do numero de 
observa96es. Oaf que, tal como e sugerido em Campbell e Perron (1991, 
p. 153), utilizamos dados anuais para proceder aos testes. A referida serie en
contra-se representada na figura seguinte. 

FIGURA 1 

Representa~ao grafica da taxa de desemprego 

tx de desem prego em Portugal 
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Dado que a serie da taxa de desemprego parece ter uma media positiva 
(mais propriamente duas, ja que ha uma altera9ao no intercepto), mas nao uma 
tendencia temporal, optamos por fazer um teste de raiz unitaria com a equa9ao 
(1 0), ou seja, a equa9ao com constante e sem tendencia. Para «branquear» os 
resfduos foi necessaria introduzir a variavel ~y1 _1 . A estatfstica de teste obtida 
foi -rf.l. =- 1 ,83, a que corresponds o valor crftico de - 2,97 (para um nfvel de 
significancia de 5 %). Portanto, nao se rejeita a hip6tese nula de existencia de 
pelo menos uma raiz unitaria na representac;:ao autorregressiva da taxa de 
desemprego. Complementarmente, fizemos o teste de duas rafzes unitarias 
contra uma. A estatfstica de teste obtida, - 2,95, e praticamente igual ao valor 
crftico, -2,96 (5% de significancia). Em face da reduzida dimensao da amos
tra e da falta de potencia dos testes nestes casas, alargamos a dimensao do 
teste e rejeitamos a hip6tese nula de duas rafzes unitarias. 

Em Luz e Pinheiro (1994) sao efectuados testes de rafzes unitarias a taxa 
de desemprego em Portugal com dados trimestrais. A hip6tese nula de raiz 
unitaria nao e estatisticamente rejeitada. 

Os resultados ate agora obtidos apontam para a nao rejeic;:ao da hip6tese 
de pelo menos uma raiz unitaria na serie anual da taxa de desemprego. em 
Portugal. Estes resultados tern, no entanto, de ser interpretados com cautela ja 
que os testes tern problemas de potencia em amostras pequenas. A falta de 
potencia e particularmente not6ria quando o processo gerador da serie ronda a 
nao estacionaridade e ou ha quebras de estrutura na serie (Campbell e Perron, 
1991). 

0 ajustamento de um modele ARMA (2,0) revelou que a serie tinha um 
comportamento proximo da nao ·estacionaridade. Por outro !ado, a analise gra
fica da serie indica a existencia de uma quebra de estrutura em 1975. Nessa 
situac;:ao os testes sao enviesados para a nao rejeic;:ao da hip6tese nula de raiz 
unitaria. E essa possibilidade que vamos investigar no ponto seguinte. 
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4.2- Teste da hip6tese de raiz unitaria com base em testes para series com quebras de 
estrutura 

Com base num estudo de simulac;:ao, Perron (1989) demonstrou que os 
testes de rafzes unitarias sao enviesados para a nao rejeic;:ao da hip6tese nula 
de raiz unitaria quando a serie em questao tem quebras de estrutura, mesmo 
que o processo que a representa seja estacionario em tendencia determinfstica. 

Perron (1989) aponta como possfvel soluc;:ao para o problema das que
bras de estrutura nas series a divisao da amostra em duas partes, excluindo-se 
assim o perfodo de quebra de estrutura do teste. Todavia, tal como Perron 
afirma, este procedimento pode nao ser suficiente, ja que os testes de rafzes 
unitarias em cada uma das subamostras poderao nao ter potencia suficiente 
para rejeitar a hip6tese nula (dado que a dimensao das amostras e agora mais 
reduzida). E neste contexto que iremos apresentar testes de rafzes unitarias 
validos para todo o perfodo amostral. 

Os modelos a testar tem como hip6tese nula que a serie {y1}J" e repre
sentada por um processo com raiz unitaria. Contudo, os testes sao devidamen
te corrigidos para permitir a ocorrencia de uma quebra de estrutura num deter
minado perfodo Tb, sendo que 0 < Tb < T. A referida quebra e suposto afectar 
a serie de forma permanente. A hip6tese alternativa e de que as series sao 
estacionarias e sofrem uma quebra de estrutura que tambem tem efeitos per
manentes. 

Os modelos apresentados na analise subsequente assumem duas formas 
diferentes de transic;:ao das series aos acontecimentos referidos. Assim, temos: 

0 modelo additive outlier- onde a transic;:ao da serie para a nova 
estrutura e feita de imediato. 

0 modelo innovational outlier- onde a transic;:ao nao e feita de ime
diato, mas de forma gradual e pode ser afectada pela espe
cificac;:ao dinamica da componente residual. 

Dado que a analise grafica da serie da taxa de desemprego nao aponta 
para a existencia de uma tendencia linear, utilizamos testes para variaveis que 
flutuam em torno de uma constante (media da serie) (4). 

Procedimentos de teste para o modelo «additive outlier» 

Nesta especificac;:ao o procedimento de teste efectua-se em dois passos. 
No primeiro passo, retira-se a media a serie de acordo com a seguinte regres
sao auxiliar: 

(12) 

(4) A escolha da componente determinfstica de uma serie quando se estao a efectuar tes
tes de rafzes unitarias e particularmente importante. Em caso de escolha errada, por exemplo, 
incluindo mais regressores que os do verdadeiro DGP (incluindo por exemplo uma tendencia li
near), a potencia dos testes pode ser particularmente afectada (Campbell e Perron, 1991 ). 
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onde 11 e uma constante e OUr= 1 se T> Tb ,e 0 nos outros perfodos. No se
gundo passo, faz-se um teste de raiz unitaria a parte residual da serie, de acordo 
com a seguinte regressao: 

k 

Yr= ay;-1 + L Cj~Yr-j+ Vr 
i= 1 

k 

(13) 

onde ~Yr= .Yr- Yr-1: as variaveis _Lci~Yr-i destinam-se a aproximar a compo-
i= 1 

nente residual representada por um ARMA(p,q) atraves de um AR(k). 0 teste 
de raiz unitaria e o racio t de a= 1. Os valores crfticos encontram-se em 
Perron (1990). 

Procedimentos de teste para o modelo «innovational outlier» 

Neste modelo o procedimento de teste efectua-se num unico passo, atra
ves da seguinte regressao: 

k 

Yr = 11 +yOUr+ oO(Tb) + ayt-1 + _Lci~Yr-j + Vr 
i=1 

(14) 

sendo O(Tb) = 1 se T = Tb + 1 e 0 nos outros perfodos. 0 teste de raiz unitaria 
e o racio t de a= 1. Os valores crfticos sao as mesmos do mode/a «additive 
outlier>>. 

Escolha do ponto de quebra de estrutura (Tb) e da ordem do desfasamento da primeira 
diferen!(a da serie (k) 

0 criteria utilizado em Perron (1989, 1990) consiste na escolha a priori do 
ponto de quebra de estrutura. Desta forma, o acontecimento que provoca a 
quebra de estrutura e tratado como ex6geno relativamente a serie. Os valores 
crfticos dependem da distancia do ponto de quebra de estrutura para o infcio 
da amostra. Representando por Tb o ponto de quebra de estrutura, temos que 
as distribuic;6es assimpt6ticas dependem de 'A= Tb IT. Os valores crfticos po
dem ser encontrados em Perron (1990). 

Relativamente a escolha de k optamos por um procedimento utilizado em 
Perron (1989, 1990) que consiste no seguinte: para um dado valor de Tb, k e 
escolhido de tal forma que o coeficiente do ultimo lag das primeiras diferenc;as 
da serie e significative a um determinado nfvel ~ e os coeficientes dos lags de 
ordem superior a essa nao sao, tendo como ponto de partida uma determinada 
ordem, kmax, especificada a priori, a qual assumimos como sendo 4. Para tes
tar a significancia daqueles coeficientes utiliza-se a estatfstica t com uma distri
buic;ao normal assimpt6tica, para um nfvel de significancia de 10 % (valor crfti
co 1 ,6) (Perron, ob. cit.). 

Segundo Perron e Vogelsang (1992), este criteria e o que conduz a resul
tados mais favoraveis a nfvel da dimensao e potencia para os testes. 
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Aplicafiio empirica 

Antes de proceder aos testes que acabamos de apresentar vamos, inicial
mente, efectuar os testes de rafzes unitarias em cada uma das subamostras 
(1964-1975 e 1975-1994). Estimando a equavao (10) no perfodo 1975-1994, ja 
se consegue rejeitar a hip6tese nula de raiz unitaria: temos 'til= - 4,2406 e o 
valor crftico correspondente e - 3,0199. No perfodo 1964-197 4 nao e rejeitada 
a hip6tese nula de raiz unitaria ('til=- 0,6054 e o valor crftico para 5% de nf
vel de significancia e- 3,26). Parece, assim, estarmos em presen9a do proble
ma apontado por Perron, ou seja, o procedimento de divisao da amostra em 
duas partes pode nao ser suficiente, ja que ha perda de potencia dos testes 
em cada uma das subamostras. Tentaremos averiguar desta possibilidade com 
a utilizavao de testes de rafzes unitarias para series com quebras de estrutura. 

0 criteria de escolha do modelo para aplicar a serie e a inspec9ao visual 
(Perron, 1989). Dado que nao ha a certeza de que o novo intercepto se esta
bilize ao nfvel de 1975, o modelo innovational outlier parece ser o mais ade
quado. Todavia, por uma questao de sensibilidade dos resultados, estimamos 
tambem o modelo additive outlier. Os resultados encontram-se sintetizados no 
quadro seguinte: 

QUADRO 2 

Testes de ralzes unitarias para series com quebras de estrutura: aplica{:ao a taxa 
de desemprego em Portugal 

Modelo innovational outlier 

jl y 'B a ,11=1 k 

0,79804 0,707766 -0,09378 0,76971 - 1,974 1 
(2,139) (1,254) (-0,092) (6,598) - -

Modelo additive outlier 

il y a tlt=1 k 

2,6250 3,9961 0,5559 -2,6 3 
(7,2299) (8,6165) (3,2555) - -

Entre paremteses encontram-se os racios t. 

Como tfnhamos referido, as distribui96es das estatfsticas de teste depen
dem da distancia do ponto de quebra de estrutura para o infcio da amostra. 
Assim, temos que A= 12/32 = 0,375. Na tabela 4 de Perron (1990), o valor que 
mais se aproxima deste e A= 0,4, ao qual correspondem os valores crfticos 
assimpt6ticos de - 3,35 e - 3,05 para 5 % e 1 0 % de nfvel de significancia, 
respectivamente. Como os valores crfticos sao maiores (em valor absoluto) que 
as estatfsticas de teste e o teste e unilateral esquerdo, nao podemos rejeitar a 
hip6tese nula de raiz unitaria. Em Perron (1990) existem tambem valores crfti-
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cos para amostras finitas, contudo, estes valores sao ainda maiores pelo que 
as conclusoes nao se alteram. 

Em face destes resultados, a hip6tese de raiz unitaria na taxa de desem
prego Portuguesa continua sem poder ser estatisticamente rejeitada. Economi
camente e dificil conceber uma situa9ao em que se possa verificar a histerese 
pura (Pereira, 1996). Este facto, aliado a baixa potencia dos testes de rafzes 
unitarias em situa96es em que as series rondam a nao estacionaridade [como 
parece ser o caso, dados os coeficientes estimados atraves do AR (2)], faz 
com que se tome necessaria cruzar estes resultados com outros. 

5 - Equa~ao agregada de salaries 

Neste ponto iremos proceder a estima9ao de uma equa9ao de salarios, 
tendo como principal objectivo averiguar qual das possibilidades para o aumen
to da taxa de desemprego - histerese pura, histerese parcial ou aumento da 
NA/RU estrutural- se apresenta como mais plausfvel para a economia Portu
guesa. A equa9ao de salarios e um teste a existencia de mecanismos de 
histerese que actuam do lado da oferta de trabalho (v., Layard, et. a/. 1991). 

A metodologia que iremos utilizar, tipo Elmeskov (1993), permite a compa
rayao directa das duas explica96es alternativas para o aumento do desempre
go, sem ter que construir uma especificayao completa das determinantes dos 
salarios. Clarificando um pouco as ideias, tal como no ponto 4, as movimentos 
da NAIRU sao aproximados par uma taxa de desemprego de tendencia. Esta 
metodologia, apesar de ser simplista, e utilizada em varios estudos empfricos 
entre os quais se contam o trabalho de Elmeskov (1993), Alogoskoufis e Manning 
(1988) e Blanchard e Summers (1986). 

Na hip6tese de o aumento da taxa de desemprego ser devido exclusiva
mente a degrada9ao das condi96es microecon6micas subjacentes a determina
yao de uma NE, os salarios s6 devem responder (negativamente) ao desvio da 
taxa de desemprego em rela9ao a uma taxa de tendencia. Par isso a equa9ao 
de salarios sera dada par: 

0 
W= C+ a2V+ y(U- UTENo) + Z (15) 

0 
W representa a taxa de crescimento dos salarios; U a taxa de desemprego; !1U 
e a varia9ao da taxa de desemprego; UTEND e uma taxa de desemprego de 
tendencia; Z e um vector de outras variaveis que poderao influenciar o cresci
mento salarial. 

A possibilidade alternativa para o aumento do desemprego consubstancia
se na existencia de mecanismos de ajustamento Iento no mercado de traba
lho e, no limite, histerese pura. Neste ultimo caso, os salarios s6 devem res
ponder a varia9ao da taxa de desemprego (11U). 0 efeito da taxa de 
desemprego nos salarios e apenas transit6rio au de curta prazo. Estamos assim 
perante a situayao em que o conceito da taxa de desemprego de equilibria 
deixa de ter qualquer relevancia para a condu9ao da polftica econ6mica de 
gestao da procura. 
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Existindo um fen6meno de histerese parcial, continua a existir uma NA/RU 
estrutural, mas os efeitos da taxa de desemprego nos salaries sao maiores a 
curto prazo que a Iongo prazo. Por exemplo, se o desemprego aumentar, ha 
um conjunto de trabalhadores que nao perderao de imediato o seu status insider. 
Por outro lado, o problema da degradagao do capital humane e os fen6menos 
de desencorajamento na procura de emprego nao serao tao graves a curto 
prazo. Desta forma, ap6s um aumento do desemprego, a proporgao de traba
lhadores que exercem uma pressao salarial efectiva e maior do que numa situa
gao de Iongo prazo onde existe uma menor fracgao de desempregados de curta 
duragao. Oaf que a existemcia de histerese parcial seja representada pela de
pendencia dos salaries do nfvel e da variagao da taxa de desemprego (v. Layard 
et a/., 1991, cap. 1 ). 

A equagao de salaries que conjuga as hip6teses de histerese parcial e 
histerese pura e dada por: 

0 
W= C+ a1U+ P16.U+ Z (16) 

0 
A questao que se poe de seguida e se W deve representar o crescimento 

dos salaries reais ou dos salaries nominais. Manning (1993) utiliza, num con
texte dinamico, a taxa de crescimento dos salaries reais como variavel depen
dente. A equagao derivada por Manning resulta de uma formulagao geral de 
fixagao de salaries (wage setting), que engloba varies modelos como casos 
particulares. Uma equagao deste tipo tem a vantagem de trabalhar com uma 
variavel, a taxa de crescimento dos salaries reais, que e tipicamente uma va
riavel estacionaria. 

Em Coe (1985) e Elmeskov (1993) existem equag6es de salaries em que 
a variavel dependente e a taxa de crescimento dos salaries nominais. Atenden
do ao facto estilizado de que as series nominais de pregos e salaries compor
tam-se como processes integrados de ordem 2 [/(2)] (Luz e Pinheiro, 1994), 
pode-se suspeitar da nao estacionaridade dessa variavel. Contudo, em ambos 
os estudos, nao e feito qualquer teste de estacionaridade aos salaries e pre
gas. A utilizagao destas formulag6es levanta imediatamente problemas de 
inferencia, ja que OS metodos tradicionais (estatfsticas t e F) nao sao validos 
na presenga de variaveis com estas caracterfsticas. E assim de toda a conve
niencia utilizar variaveis estacionarias para proceder a estimagao da equagao 
de salaries. 

A utilizagao da taxa de crescimento dos salaries reais (5), como variavel 
dependente, neste trabalho, pode tambem justificar-se com base na existencia 
de uma relagao de cointegragao entre salaries nominais e pregos (fndice de 
pregos do consumo privado). Os testes de rafzes unitarias as series anuais dos 
Indices de salaries nominais e pregos nao rejeitam a hip6tese nula da versao 
logarftmica dos pregos e dos salaries nominais serem integradas de ordem 2. 
Para os salaries reais nao e rejeitada a hip6tese da serie ser 1(1) (v. quadro 3). 

(5) Utilizando logaritmos, a taxa de crescimento de uma determinada variavel x e dada, 
aproximadamente, por ln(X1/ X1-1l-
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QUADRO 3 

Testes de rafzes unitarias aos salarios reais, salarios nominais 
e fndice de pre~ros no consumo privado 

Variavel Estatfstica de teste 

LNSNM .................................................................................... 1:, =- 2,77 
k= 0 

DLNSNM .................. ................................................................ 1:~ = - 2,8795 
k=O 

D2LNSNM ................ ................................................................ 1: = 5,52 
k= 0 

LNSRM ................................. ................................................... 1:, = - 1 ,89 
k= 0 

DLNSRM .................. ............ .................................................... 1:~ = - 3,2 
K=O 

LNPc ........................................................................................ -r, = -2,71 
k=1 

DLNPc ..................................................................................... 1:~ = -1,7633 
k= 0 

D2LNPc ................................................................................... 1:= -5,8516 
k=O 

Valor critico 

-3,59 

-2,9798 

-2,99 

-3,5867 

-2,9798 

-3,59 

-2,9798 

-3,6027 

A aplicac;:ao de cada uma das equac;:oes (9), (10) e (11) resultou da inspecc;:ao visual previa 
de cada serie. Os valores criticos referem-se ao nivel de significancia de 5 %, tendo sido obtidos 
directamente no programa Microfit. 

Existe assim uma rela<;ao de cointegra<;ao entre LNSNM e LNPc atraves 
do vector (1, -1 ), justificando-se portanto a utiliza<;ao de uma equa<;ao em que 
a taxa de crescimento dos salarios reais e a variavel dependente dado que 
esta capta a rela<;ao de Iongo prazo existente entre salarios nominais e pre<;os 
e obedece a condi<;ao de estacionaridade (I (O)] necessaria para a aplica<;ao do 
metoda dos mfnimos quadrados ordinarios. 

Luz e Pinheiro (1994) nao encontram uma rela<;ao de cointegra<;ao entre 
salarios nominais e pre<;os para Portugal (fndice de pre<;os no consumidor), 
possivelmente devido a utiliza<;ao de dados trimestrais, em vez de dados 
anuais, como e recomendado nestes casas (Campbell e Perron, 1991). 

Um outro problema subsiste. Os testes de rafzes unitarias a taxa de de
semprego nao rejeitaram a H0 desta serie ser nao estacionaria. No caso desta 
hip6tese ser verdadeira, nao faz sentido estar a explicar uma variavel estacio
naria (taxa de crescimento dos salarios reais) par uma variavel nao estaciona
ria- a taxa de desemprego. Contudo, na literatura mencionada, e sem refe
rencia explfcita a este problema, continua-se a utilizar o metoda dos mfnimos 
quadrados ordinarios au o metoda das variaveis instrumentais para proceder a 
estima<;ao de tais equa<;6es. Porventura, esta-se a admitir, implicitamente, que 
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a situagao de histerese pura tera poucas probabilidades de ocorrencia. Portan
to, a taxa de desemprego tera que ser uma variavel estacionaria. A atestar esta 
hip6tese estara o facto estilizado, ja mencionado, que a muito Iongo prazo a 
taxa de desemprego e uma variavel sem tendencia (untrended). 

Peel e Speiht (1995, p. 236) afirmam que a taxa de desemprego, sendo 
uma variavel limitada, tem que ser estacionaria, pelo menos a muito Iongo pra
zo. Os resultados obtidos com a maioria dos testes de rafzes unitarias (nao 
rejeigao da hip6tese de raiz unitaria) devem ser interpretados como um resulta
do de amostras pequenas. 

Pelos motives apontados anteriormente, optamos pela utilizagao da 
metodologia de Elmeskov e a utilizagao do metoda dos mfnimos quadrados ordi
naries, ou, em caso de necessidade, do metoda das variaveis instrumentais. 

A questao seguinte e que variaveis incluir no vector Z Candidates natu
rais, h8. pelo menos dais: 

1) Medidas da produtividade do trabalho. Par exemplo, a propria pro
dutividade do trabalho, o racio capital trabalho ou os Iueras par 
trabalhador. Este tipo de variaveis e, par exemplo, utilizado em 
La yard et at. (1991 ). Manning (1993) demonstra que este tipo de 
variaveis nao deve ser inclufdo como regressor numa equagao de 
salaries estrutural. lncluindo-se estas variaveis no late dos re
gressores, a equat;:ao nao sera identificavet. Com a exclusao des
te tipo de variaveis nao se pretende eliminar o seu papel na expli
cagao do crescimento dos salaries reais, mas, simplesmente, referir 
que a forma empfrica apropriada das equag5es de salaries nao 
deve incluir tais variaveis; 

2) Uma variavel que pretende representar a rigidez dos salaries a 
cheques de termos de troca e ou impastos, vulgarmente inclufda 
nas equag5es de salaries (v. par exemplo, Layard et at., 1991; 
Darby e Wren-Lewis, 1993), e uma variavel construfda com base 
na diferenga entre o salario real relevante para as empresas e o 
salario real relevante para os trabalhadores. Na terminologia anglo
-sax6nica esta diferenga costuma designar-se par wedge (cunha). 

Para as empresas o salario real relevante e o salario nominal ap6s impas
tos [w(1 + te)] - ou seja, a remuneragao base dos trabalhadores (w) acrescida 
dos impastos a que a entidade pat ronal esta obrigada Ue) - deflacionado par 
um fndice de pregos na produgao (Py). Para os trabalhadores o salario real 
relevante sera o salario nominal deduzido de impastos [w(1 - t1 )] - nomeada
mente, a remuneragao base deduzida dos impastos a que os trabalhadores estao 
obrigados {t1) - deflacionado par um fndice de pregos no consume privado (Pc ). 
Formalmente, a wedge sera dada par: 

LN w(1 +tel- LN w(1 - t,) = LN(1 + te) + LN LPcJ - LN(1 - ft) (17) 
py PC \Py) 

A variagao da wedge e dada par : 

6.wedge = 6.LN(1 + te) + 6.LN ~ - 6.LN(1 - t1) 
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Como medida da taxa de impasto sabre os trabalhadores utilizamos, como 
proxy, o peso dos impastos sabre o rendimento e patrim6nio no rendimento 
disponfvel (v. anexo para a defini9ao concreta das variaveis). 

Para alem de altera96es nos impastos que afectam trabalhadores e em
pregadores, os movimentos da wedge podem ser originados par: 

a) Diferentes movimentos dos pre9os implfcitos no consumo publico 
e bens de investimento relativamente aos pre9os no consumo pri
vado, ou alteractao do peso dessas rubricas no total da productao; 

b) Movimentos nos termos de troca e ou altera96es no grau de aber
tura da economia. A altera9ao nos termos de troca sera, provavel
mente, o factor mais importante em pequenas economias abertas 
como e o caso da portuguesa. 0 movimento dos termos de troca 

sera entao aproximado par .1LN ~:) 
Embora a Iongo prazo se assuma que as altera96es na wedge sao neutrais 

para a determina9ao da NA!RU (v., par exemplo, Layard et a/., 1991, p. 31 ), a 
curta prazo e provavel que a degrada98.o dos termos de troca e ou aumento 
dos impastos, originem reivindica96es salariais insustentaveis e, consequen
temente, levem um aumento da taxa de desemprego que garante a estabilida
de dos pre9os (NAIRU). 

A inclusao desta variavel numa equa9ao de salarios para Portugal pode 
ser particularmente importante na explica9ao do crescimento dos salarios, ja que, 
durante o perfodo da amostra (1964-1991 ), a economia Portuguesa esteve sujeita 
a dais choques petroliferas e a polfticas de desvalorizactao da taxa de cambia. 
lnteressara, assim, conhecer o efeito destes factores no crescimento dos sala
rios e, par contrapartida, na taxa de desemprego. 

Devido ao facto de nos anos de 1970 e 1975 as taxas de crescimento 
dos salarios reais serem extremamente elevadas, inclufmos nas equa96es duas 
variaveis dummie para representar este facto. Assim, temos que ~0 e ~5 
assumem o valor 1 em 1970 e 1975, respectivamente, e 0 nos outros anos. 

No que diz respeito a formulayao da tendencia determinfstica considera
mos tres hip6teses alternativas: 

1) Assumimos que a NA/RU permanece constante ate 1975 e a partir 
desta data segue uma traject6ria linear, pelo que teremos: 

U1= a, ate 1975 (exclusive); 
U1 = a + ~~, de 1975 ate 1991; 

2) Tal como na hip6tese anterior, assumimos que a NAIRU perma
nece constante ate 1975, data na qual se verifica um aumento 
discreto, nao se verificando desde entao mais altera96es: 

U1 = a, ate 1975; 
U1 = a + a75, de 1975 ate 1991; 

3) Cenario mais pessimista. A NAIRU aumentou continuamente des
de 1964 de acordo com um tendencia linear: 
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QUADRO 4 

Equa9ao de salarios para teste da hip6tese de aumento da NAIRU estrutural. 
Variavel dependente DLNSRM 

Hip6tese 1 Hip6tese 2 Hip6tese 3 

C ......................... , ...................................... 0,06933 0,07283 0,07736 
(2,0712) (4,7496) (2,9965) 

0-,o ............................................................. 0,09762 0,09878 0,06964 
(3,4121) (3,4454) (3,388) 

0.,5····························································· 0,12463 0,11815 0,12408 
(4,3754) (3,777) (4,3673) 

u ................................................................ -0,00908 -0,0097 -0,01068 
(-1,3876) (- 3,4090) (- 2,1438) 

U-UTEND····················································· -0,00175 -0,00207 0,0003 
(- 0,2272) (- 0,4431) (0,047) 

/';wedge ..................................................... -0,92357 -0,93566 -0,94988 
(- 3,4897 (-3,8101) (- 3,6822) 

F{2 ······························································ 0,77636 0,77784 0,77584 

SER 0,027257 0,027163 0,027289 

Estatfstica LM(1) de Breusch-Godfrey ... 2,139 2,32 2,095 
(0,144) (0,128) (0,148) 

ow ............................................................ 1,4455 1,4206 1,4492 

Entre parentesis encontram-se os racios t. No caso da estatfstica de Breusch-Godfrey te
mos o nivel de significancia do teste. 

Como se pode constatar no quadro 4, a hip6tese do aumento do desem
prego ser devido ao aumento da NAIRU nao parece aceitavel (pelo menos com 
base nesta metodologia de teste). Em qualquer das hip6teses de alteragao da 
NAIRU, o efeito do desvio da taxa de desemprego em relagao a taxa de ten
dencia, nao se apresenta como estatisticamente significativo na explicagao do 
crescimento dos salarios reais, apesar do sinal do coeficiente estimado ser o 
esperado, com excepgao da hip6tese 3. Por outro lado, o nfvel da taxa de 
desemprego apresenta um efeito moderador e estatisticamente significativo, mas 
nao muito forte, no crescimento dos salarios reais, pelo menos nas hip6teses 2 
e 3. 

Particularmente importante na explicagao do crescimento dos salarios apre
senta-se a variavel !:J.wedge, mas sobre o significado deste resultado falaremos 
um pouco mais a frente. 

A nossa proxima etapa e testar a hip6tese do aumento da taxa de de
semprego ser devido a um fen6meno de ajustamento Iento (persistencia), ou 
mesmo de histerese pura. Os resultados apresentados no quadro 5 validam, a 
primeira vista, a hip6tese de existencia de mecanismos de ajustamento no 
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mercado de trabalho portugues, uma vez que o nfvel e a varia9ao da taxa de 
desemprego apresentam efeitos estatisticamente significativos e com o sinal 
esperado. 

QUADRO 5 

Equa<;:ao de salaries para testar a existencia de efeitos de histerese. 
Variavel dependente: DLNSRM 

Varicivel c o,, o,, u t;U t;wedge 

Coeficiente estimado ......... 0,069725 0,099686 0,16773 -0,009562 -0,016532 -0,82418 
Racio t ............................... (5,62) (3,8413) (5,0722) (- 4,5591) (- 2,11) (- 3,5773) 

N= 27; f12 = 0,81507; SER = 0,024786; OW= 1,5552; estatfstica LM(1) de Breusch
-Godfrey = 1 ,3185 (0,251 ); estatfstica 0 (2) de Ljung-Box = 1 ,690 (0,430). 

Apesar do ajustamento desta equa9ao ser melhor do que o das anteriores 
e os testes acima apresentados nao detectarem problemas de especificac;:ao, 
uma duvida se nos levanta. E vulgar assumir-se que os salarios reais e o de
semprego sao determinados em simultaneo (v., par exemplo, Layard et at, 1991 ), 
ou seja, ha uma causalidade mutua entre as duas variaveis. Nesse caso, o 
nfvel e a varia9ao da taxa de desemprego estarao correlacionados com os 
resfduos da equa9ao e as estimativas obtidas pelo metoda dos mfnimos qua
drados ordinarios serao inconsistentes. Em tais circunstancias, deve-se utilizar 
o metoda das variaveis instrumentais para obter estimativas consistentes dos 
parametros da equa9ao. A hip6tese de exogenidade de U e t1U foi testada com 
base no teste de Hausman (v., par exemplo, Stewart, 1991, pp. 144-45), nao 
sendo estatisticamente rejeitada (6). 

Mais uma vez, a variavel t1wedge assume particular importancia na expli
cavao do crescimento dos salarios. Este resultado e particularmente importante 
porque na generalidade dos palses do estudo de Layard et a/. (1991 ), a 
variavel t1wedge afecta, positivamente, os salarios (1). Ou seja, com aumen
tos dos impastos e ou degrada9ao dos termos de troca, ha um aumento da 
pressao salarial, e, em equilibria, o desemprego aumenta. No caso portugues, 
a variavel que se ajusta sao os salarios reais. Esta forma de flexibilidade dos 
salarios reais portugueses e concerteza um factor importante na explica9ao do 
bam comportamento da taxa de desemprego portuguesa, especialmente quan
do a compara9ao e feita com outras economias europeias. 

Para melhor compreender o efeito da varia9ao dos impastos e termos de 
troca, dividimos t1wedge em duas parcelas: 

Mn t=J: efeito termos de troca (ETT); 

t1/n(1 + te)- t1/n(1 - t1 ): efeito da varia9ao dos impastos (DWF). 

(6) 0 teste encontra-se efectuado em Pereira (1996, pp. 132-33). 
C) Sublin~ado da responsabilidade do autor. 
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Os resultados da estima9ao do modelo anterior, com a subdivisao de 
t1wedge, constam do quadro 6. 

QUADRO 6 

Equac;:ao de salarios com decomposic;:ao dos efeitos de variac;:ao da wedge. 
Variavel dependente: DLNSRM 

Varicivel c O,o o,, u tJ.U ETT DWF 

Coeficiente estimado 0,07128 0,10619 0,18197 -,009035 -,016645 -0,78411 -1,3623 
Racio t .................... (5,6037) (3,8827) (4,8353) (- 4,0886) (- 2,1085 (- 3,3029) (-1 ,9471) 

N= 27; R2= 0,82102, SER = 0,024986; DW= 1,4753; estatfstica LM(1) de Breusch
-Godfrey = 4,16 (0,041 ); estatfstica 0(2) de Ljung-Box = 2,45 (0,293). 

0 sinal negative do coeficiente da variavel t1wedge aparece assim como a 
conjugayao dos efeitos negatives dos efeitos termos de troca e da varia9ao dos 
impastos. 

A estima9ao de uma equa9ao de salaries para a economia Portuguesa 
revelou, no nosso entender, tres aspectos fundamentais: 

1) A variavel t1wedge mostrou-se, nesta amostra, particularmente 
importante na explicavao do crescimento dos salaries reais. Esta 
importancia nao advem s6 da magnitude do coeficiente estima
do (8), mas, tambem, do facto dos salaries mostrarem uma flexi
bilidade notavel a factores tidos na literatura como de pressao 
salarial: movimentos dos termos de troca e/ou impastos. Este 
comportamento dos salaries tera concerteza evitado que o pro
blema do desemprego Portugues assumisse propor96es mais alar
mantes; 

2) 0 coeficiente estimado do nfvel da taxa de desemprego mostrou
-se estatisticamente significative e com o sinal esperado, na expli
cavao do crescimento dos salaries reais. Condivao suficiente para 
rejeitar a hip6tese de histerese pura apontada pelos testes de 
rafzes unitarias; 

3) A varia9ao da taxa de desemprego apresenta um coeficiente esti
mado negative e estatisticamente significative. Este facto faz com 
que nao se possa rejeitar a hip6tese de existencia de mecanis
mos de ajustamento Iento no mercado de trabalho Portugues. 
Nomeadamente, mecanismos a actuar do lado da oferta de traba
lho: insiders e ou uma menor efectividade dos outsiders (v., Pe
reira, 1996). 

(8) Note-se que este coeficiente mede, aproximadamente, a elasticidade da taxa de cresci
mento dos salarios reais relativamente a !'J.wedge, pais ambas as variaveis estao expressas em 
logaritmos. 
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6 - Conclusao 

Neste trabalho efectuamos alguns testes no sentido de detectar a existen
cia de efeitos de histerese na taxa de desemprego em Portugal. Os resultados 
apontam para a existencia de histerese parcial ou persistencia. lsto significa que 
existem mecanismos que dificultam o ajustamento da economia para uma NAIRU 
de Iongo prazo. Par outro !ado, a estimac;ao de uma equac;ao de salarios para 
a economia portuguesa revelou que os salarios reais sao particularmente flexf
veis a factores tidos na literatura como de pressao salarial: choques de termos 
de troca e impastos. Em nossa opiniao, este resultado indicia que nao houve, 
no perfodo em estudo, particulares problemas de rigfdez no mercado de traba
lho portugues. 

Estes resultados poderao assim apontar para uma passive! reduc;ao do 
desemprego atraves de uma maior expansao da procura agregada. Porem, e 
tambem possfvel que os efeitos de persistencia detectados tenham origem numa 
menor efectividade dos trabalhadores desempregados na formac;ao de salarios 
- devido a problemas de desencorajamento e degradac;ao do capital humano 
(v. Pereira, 1996). A verificar-se esta situac;ao, a capacidade da procura agre
gada para reduzir o desemprego e menor. Estudos de fndole microecon6mica 
sao contudo ,necessaries para detectar a fonte(s) precisa de persistencia. 
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ANEXO 

Variiiveis, fontes e definir;:oes 

As variaveis de base utilizadas neste trabalho foram as seguintes: 

Salario nominal medio (SNM) = [ordenados e salarios total da economia (sector pri-
vado e publico)] (WT)/emprego. 

Deflator do consumo privado = Pc. ano base 1977. 
Deflator do PIBpm = Py. ano base 1977. 
Salario real medio (SRM) = WT/(emprego X Pc). 
Taxa de impastos da entidade patronal (t.) = [contribuic;:oes sociais efectivas a cargo 

da entidade patronal ( CSEP) + contribuic;:oes sociais fictfcias ( CSF)]/WT. 
Taxa de impasto dos trabalhadores (t1) = [Impastos sobre o rendimento e patrim6nio 

dos particulares (ISRP) + contribuic;:oes sociais dos particulares ( CSET)]/rendi
mento disponfvel (RO). 

Taxa de desemprego para Portugal= U. 
Taxa de desemprego dos pafses da Europa comunitaria, com excepc;:ao de Portugal, 

Espanha e Gracia = u(EURO 9)· 

Fontes: Estatisticas de emprego e desemprego: Economie Europeene (1995); as demais 
series foram obtidas em: «series longas para a economia portuguesa», Banco de Portugal (dados 
fornecidos em diskette). 
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