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“Quando tudo diz que não 

Sua voz me encoraja a prosseguir 

Quando tudo diz que não 

Ou parece que o mar não vai se abrir 

Eu sei que não estou só 

E o que dizem sobre mim 

Não pode se frustrar 

Venha em meu favor 

E cumpra em mim teu querer 

Deus do impossível 

Não desistiu de mim 

Sua destra me sustenta 

E me faz prevalecer ...” 

Toque no Altar. 



 

 

RESUMO 
 

As pesquisas sobre o desemprego no Brasil são realizadas mensalmente nas seis maiores regiões 

metropolitanas: São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e mais recentemente Fortaleza. 

Estas seis regiões são consideradas representativas do País para análise do mercado de trabalho 

brasileiro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados estatísticos através da 

Pesquisa Amostral Mensal de Emprego. Os dados são referentes ao período entre 2000 e 2014 e foram 

retirados do site do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Este 

órgão capta informações por meio da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) realizada pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA) em parceria com o DIEESE, 

Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte (SETRE). O objetivo deste trabalho é construir o mapa do desemprego para os municípios da Bahia 

em 2010, traçar o perfil da população desempregada da região metropolitana de Salvador e calcular a 

probabilidade de um município apresentar taxa de desemprego superior a media anual de Salvador nos 

anos entre 2000 e 2014. Para analise temporal, a variável resposta foi dicotomizada acima ou abaixo da 

media da taxa de desemprego anual de Salvador e a informação dos tempos anteriores ponderada pela 

distância do ano de 2014 foi utilizada como covariável. Posteriormente foi calculada a probabilidade da taxa 

anual de desemprego no ano de 2014 estar acima da média da taxa anual de desemprego dada a influência 

dos anos anteriores. A taxa de desemprego nos municípios baianos foi calculada com base nas 

informações obtidas no censo 2010. Já para análise espacial, inicialmente foi realizada a análise descritiva 

da taxa de desemprego. Posteriormente foi verif icada a existência de padrão espacial aleatório 

através da adaptação do Teste de Aleatorização de Mantel (VIOLA, 2007). O teste de aleatorização não 

tem contra indicação e pode ser utilizado em amostras pequenas, sem restrição de uso para amostras não 

aleatórias. A estatística utilizada no teste de aleatorização de Mantel foi o coeficiente de correlação de 

Spearman entre os elementos das matrizes de distância das local izações das observações e 

distância das taxas de desemprego. Após a real ização do teste foi ver i f icado que não 

existe padrão espacial da taxa de desemprego nos municípios baianos no ano de 2010, logo o 

desemprego depende de outras variáveis, não apenas de sua localizaçãogeográfica. Na análise dos 

microdados, as variáveis significativas foram: cor, grau de escolaridade, local de residência, posição na 

família, seguro de desemprego e sexo com exceção dos anos 2008 e 2009 que o sexo não foi significativo. 

 
Palavras-chave: Desemprego; Modelo autologístico; padrão temporal e espacial e municípios da Bahia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAT 

 

Research about unemployment in Brazil are realized monthly in the six largest metropolitan areas: 
Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife and recently Fortaleza. These six areas 
are considered representative of the country as a whole for analysis of the Brazilian job. The 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) publishes statistical data by the Monthly 
Employment Survey. The data set was collected from the site of Department of Statistics and 
Socioeconomic Studies (DIEESE) between 2000 and 2014. This research was about the 
Employment and Unemployment (PED) done by the Superintendency of Economic and Social 
Studies of Bahia ( SEI) in partnership with the DIEESE, State System of Data Analysis Foundation 
(SEADE) and Department of Labor, Employment, Income and Sport (SETRE). The objective of 
this study is to verify the existence of spatial pattern in the unemployment rate for the Bahia 
municipalities in 2010 and identify areas with high unemployment and the existence of temporal 
pattern through autologistic model in Salvador between 2000 and 2014.The unemployment rate in 
municipalities in Bahia was based on the census.For the temporal analysis, the dependent variable 
was dichotomized above or below the mean annual of Salvador and the information of the 
previous times was used as a covariate weighted by its distance. After, we calculated the 
probability of the unemployment rate from the current time to be above the average monthly 
unemployment rate of earlier times weighted, given that there was influence of previous years. As 
for spatial analysis was initially performed a descriptive analysis of the unemployment rate in the 
Bahia. Later it was verified the existence of random spatial pattern by adapting the Randomization 
Mantel test (VIOLA, 2007). The randomization tests dont have contraindications and can be used 
in small samples, and dont have restriction for nonrandom samples. In this test, we compare the 
value of a statistical observed for the original data with the values of this statistic after 
randomization of observation and the p-value is given by the ratio of times that the statistics of the 
randomized data is greater than or equal to statistics obtained from the original data. The statistics 
used in the Mantel test was the Spearman correlation coefficient between the elements of two 
matrixes the distance of the locations of observations and the distance of unemployment rates. 
After realized this test, it was found that there is no spatial pattern of unemployment rate in 
municipalities in Bahia in 2010, so the unemployment depends on other variables, not just its 
geographical location. 

 

Keywords: Unemployment, autologistic Model, temporal and spatial pattern of Bahia 

municipalities 
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1 INTRODUÇÃO 
 

David Torres e Moacir Longo (2003) afirmam que um dos grandes problemas 

enfrentados na atualidade é o desemprego. Existem diversas medidas políticas 

econômicas a fim de minorar esse cenário. De acordo com Barros et al (1996), o 

desemprego é apresentado por diferentes aspectos tais como magnitude segundo as 

regiões,estados,municípios,bairros e demais características locais. Além dos diferentes 

fatores que influenciam no seu crescimento ou decrescimento. 

Segundo Singer (1999) é necessário problematizar concepções de emprego e 

ocupação a fim de que seja possível realizar uma leitura critica e reflexiva no que diz 

respeito às questões do desemprego. Logo, o termo emprego representa a situação em 

que o empregador usufrui de sua própria capacidade e habilidade do sujeito. Emprego é a 

situação momentânea do indivíduo, que pode ser em caráter temporário ou permanente, 

o contrario denomina-se desemprego. 

Desde outubro de 1996, a Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Fundação SEADE) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) realizam mensalmente a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED) na Região Metropolitana a fim de coletar informações, produzir e 

divulgar indicadores relacionados à situação socioeconômica do individuo através de 

entrevistas realizadas em unidades domiciliares, selecionadas por meio de uma amostra 

probabilística em dois estágios. No primeiro estagio foi sorteado o setor censitário e no 

segundo a seleção da unidade domiciliar. 

De acordo com a PED, o conceito de emprego é sinônimo de ocupação e é 

referente ao indivíduo que nos sete dias anteriores ao da entrevista exerce o trabalho 

remunerado de maneira regular ou irregular, porém esta ultima só foi considerada 

emprego quando não tinha interesse em procurar novo trabalho. Já o termo desemprego 

é aplicado ao individuo que não realiza atividade remunerada ou realiza trabalho irregular, 

mas procurou outra atividade nos últimos sete dias a entrevista. 

O desemprego aberto é aplicada as pessoas que procuraram trabalho efetivamente 

nos trinta dias anteriores ao da entrevista, porém nos sete últimos dias não exerceu 

atividade remunerada. O desemprego oculto pelo trabalho precário é aplicado as pessoas 

que realizaram trabalhos com condições precárias porém deseja mudar de atividade e por 



 

 

isso nos trinta dias anteriores a entrevista procuraram novo trabalho. Já o desemprego 

oculto pelo desalento é aplicado aos indivíduos que não possuem trabalho e não 

procuram trabalho nos trintas dias anteriores a entrevista, mas procuram nos últimos doze 

meses. O individuo pode ainda ser caracterizado como inativo quando não é classificado 

como ocupado nem desempregado, ou seja, não procurou trabalho nos dozes meses 

anteriores a entrevista por algum motivo especifico. 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o DIEESE a faixa 

etária considera como idade ativa acima de 10 anos completos. Estes conceitos são 

aplicados apenas para a população em idade ativa (PIA). A taxa de desemprego é a 

proporção da população economicamente ativa (PEA) que se encontra na situação de 

desemprego total (aberto mais oculto). 

As pesquisas sobre o desemprego no Brasil foram realizadas mensalmente no 

Distrito Federal e nas seis maiores regiões metropolitanas: São Paulo, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Salvador, Recife e mais recentemente Fortaleza. Estas seis regiões são 

consideradas representativas do País para análise do mercado de trabalho brasileiro. O 

DIEESE divulga dados estatísticos através da PED. 

O desemprego é uma condição de não rentabilidade para o individuo. Existem 

algumas classificações para o desemprego, como por exemplo: tecnológico, estrutural e a 

conjuntural. O tecnológico é quando o trabalho robotizado substitui a atividade humana, o 

estrutural é quando ocorre o desequilíbrio para a concentração de mão de obra apenas 

em uma região e o conjuntural é quando ocorre a falta de investimento causado pela 

baixa remuneração e conseqüentemente falta de estimulo e motivação. Para Wickert e 

Barbara (1999) a falta de estimulo e motivação: 

Fundada nos pressupostos neoliberais de que o desemprego é 

resultante de baixa qualificação profissional e inadequação 

diante de um mercado cada vez mais exigente, a noção de 

empregabilidade, em última instância, desvia a atenção da 

verdadeira causa das taxas, cada vez mais elevadas, de 

trabalhadores desempregados: a atual organização do sistema 

capitalista de produção.  

O objetivo deste trabalho é construir o mapa do desemprego para os municípios da 

Bahia em 2010, traçar o perfil da população desempregada da região metropolitana de 



 

 

Salvador e calcular a probabilidade de um município baiano apresentar taxa de 

desemprego superior a media anual de Salvador nos anos entre 2000 e 2014. 

O trabalho está organizado com a seguinte estrutura: o capitulo 2 traz o referencial 

teórico sobre os assuntos abordados. O capitulo 3 apresenta a descrição dos dados  por 

meio de materiais e  os métodos que são utilizados. O capitulo 4 traz os resultados e 

discussão dos temas abordados. Por fim, o capitulo 5 apresenta as conclusões da 

pesquisa. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O desemprego no Estado da Bahia no período de 2000 ate 2014 pode refletir no 

crescimento/decrescimento da taxa de desemprego atual. Conhecer as variáveis que 

influenciam no desemprego e seu comportamento no decorrer do tempo e/ou padrão 

espacial nos municípios é de grande importância para conhecer o cenário do desemprego 

no Estado. É importante estudar e traçar o perfil desses desempregados e é fundamental 

mapear a taxa de desemprego para o Estado da Bahia. 

  



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A estatística espacial considera três tipos de dados: processos pontuais, superfície 

continua ou dados de área. Nos processos pontuais os pontos são posicionados no 

espaço; nos dados de superfície continua verifica-se a partir de um conjunto de amostras 

de campo que podem ou não estar regularmente distribuídas se existe padrão e modela a 

superfície da covariavel e nos dados de áreas que se referem a dados associados a 

levantamentos em determinados locais que formam uma região (CAMARA, 2001). 

Para dados de superfície continua é comum utilizar o semivariograma para 

identificar a existência de padrão espacial, porém existem alguns pressupostos para 

utilizá-lo. Uma alternativa é utilizar uma adaptação do teste de aleatorização de Mantel 

(1967). A partir da configuração dos pontos observados, pode-se estudar a existência de 

padrão espacial e tem o teste como base a comparação de duas matrizes de distâncias, 

verificando se existe correlação entre os elementos destas matrizes (VIOLA, 2007) 

Atualmente as mais avançadas tecnologias para a análise espacial são conhecidas 

como: Geomática, Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica (SIG) e mais 

recentemente Geotecnologias. Apesar de cada termo apresentar um conceito diferente, 

abordam temáticas semelhantes. Essas concepções/conceitos e teorias são amplamente 

discutidos nas obras de Tomlin (1990), Maguire et al. (1993 e 1997), Câmara et al. (1996), 

Burrough e McDonnell (1998), Silva e Zaidan (2004), Tomlinson (2005) e Demers (2009). 

Em particular o SIG é um conjunto de métodos computacionais, composto por 

ferramentas e softwares que, por meio de técnicas, utiliza dados para possíveis coletas e  

armazenamento das informações. 

Uma maneira de coletar as observações é considerando a variável resposta binária, 

o que nos leva a utilizar a regressão logística, porém as observações não são 

independentes. Para analisar um banco de dados com resposta binária e 

observações/indivíduos correlacionados no espaço e/ou tempo, pode se utilizar o modelo 

autologístico, considerando a informação dos vizinhos no espaço e/ou tempo como 

covariavel. 

Zhu, Huang e Wu (2005) introduzem um componente temporal ao modelo 

autologístico a fim analisar dados binários (sucesso e fracasso). No entanto, esse modelo 

descreve a relação entre a variável binária e possível covariável, além de conjuntamente 



 

 

ajustar a dependência espacial e temporal para um campo aleatório Markoviano espaço-

temporal. O Modelo autologístico consiste em generalizar o modelo logístico, 

considerando dependência espacial e/ou dependência temporal entre a variável resposta.  

A estatística espacial está sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento, 

dentre elas, destacam-se Isaaks (1989), Srisvartava (1989), Goovaerts (1997) e Ruiz 

(2002) ao descrever os padrões espaciais de insetos; Ribeiro Jr (2004) e Zamboti (2001) 

com estudos voltados a distribuição espacial da precipitação pluviométrica medida em 

143 postos meteorológicos do Estado do Paraná e Alcântara (2004) como salinidade, ph 

e temperatura.  

Já para o modelo autologístico, alguns estudiosos em diferentes áreas se 

destacaram como, por exemplo: Gumpertz; Graham Ristino (1997) com experimento com 

pimentão e doenças em plantas e Hubbell (2001) ao estudo o efeito das informações 

vizinhas na sobrevida de arvores tropicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

A coleta de dados foi realizada através do site do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no período entre 2000 e 2014. Esse 

órgão capta informações por meio da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA) em 

parceria com o DIEESE, a Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 

e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). Esta pesquisa foi 

realizada no Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Salvador, Recife e mais recentemente Fortaleza.  

Os dados referem-se a um levantamento domiciliar contínuo, realizado 

mensalmente, desde 1984, em particular, essa pesquisa fez um recorte para o período 

entre 2000 e 2014 apenas para a região metropolitana de Salvador. Através do 

microdados é possível analisar as influencias de alguns fatores qualitativos e/ou 

quantitativos no crescimento ou decrescimento da taxa de desemprego em Salvador no 

período entre 2000 e 2014.  

As variáveis foram categorizadas segundo o dicionário da PED. As variáveis 

coletadas foram: sexo (masculino ou feminino); grau de escolaridade (fundamental, 

médio, superior, analfabeto ou outros); local de residência (Salvador ou demais 

localidades); cor (branca, preta, parda, outros); posição na família (chefe, conjugue, filho 

ou outros); procura trabalho no período de doze meses anteriores a entrevista (sim ,não), 

e seguro de desemprego (sim, não ou outros). Para as variáveis quantitativas foram 

estudadas o tempo de residência e a idade dos entrevistados (considerando idade ativa 

acima de 10 anos de idade conforme a classificação do IBGE e DIEESE). A variável 

procura trabalho foi considerada como variável resposta, ela foi dicotomizada em zero 

(inativo) ou um (desempregado), respectivamente representam as categorias não e sim 

da variável procura trabalho. 

Para analise temporal foi considerada dados mensais da região metropolitana de 

Salvador no período entre 2000 e 2014. Já para analise espacial, foi considerada a taxa 

de desemprego dos municípios do estado da Bahia para o ano de 2010. 



 

 

A manipulação dos dados para realizar a analise descritiva, construção de gráficos, 

ajustes de modelos e testes estatísticos foram realizados no pacote RCommander do 

software estatístico R junto com a ferramenta do Excel. O download dos microdados foi 

realizado no 2º semestre do ano de 2015. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Estatística Espacial 

A estatística espacial é utilizada quando o interesse está na localização da 

ocorrência de um evento. Quando os dados são coletados no espaço continuo, é utilizada 

a geoestatistica. A analise geoestatistica tem seu inicio com o trabalho de Krige (1951) a 

respeito da concentração de ouro, quando o mesmo concluiu que a informação dada pela 

variância não seria suficiente para explicar o fenômeno em estudo. Por isso, seria 

necessário levar em consideração a distância entre os pontos amostrados utilizando a 

localização geográfica e a dependência espacial. 

É comum utilizar o semivariograma na geoestatistica,para verificar a existência de 

padrão espacial. Existem três tipos de semivariogramas: o experimental, o verdadeiro e o 

teórico. O experimental é obtido a partir do conjunto de dados de experimentos vindos de 

um processo de amostragem sobre as coordenadas geográficas. O verdadeiro é 

desconhecido e representa a situação real. Já o teórico permite a ligação entre o 

semivariograma experimental e o semivariograma verdadeiro. Após a construção do 

semivariograma é feito o envelope simulado, em que seus limites são construídos com 

base na aleatorização um grande numero de vezes da resposta, mantendo a localização 

fixa. O semivariograma é construído com base na distancia entre as observações e a 

semivariancia para cada distancia. (VIOLA,2007). 

A função de semivariânciaϒ ℎ  é calculada da seguinte forma: 

 

𝑥 + ℎ

𝑌 ℎ =  
1

2
 𝑉𝑎𝑟  𝑌 −𝑌 𝑥   2  }

    (1) 

 

em que 𝑌 𝑥  é a medida na posição𝑥 e  𝑌 𝑥 + ℎ)    é a medida na  posição 𝑥 + ℎ.  se 

𝑌 𝑥  é estacionário 



 

 

Quando existe padrão espacial este gráfico é não decrescente, pois se espera que 

as observações mais próximas sejam mais semelhantes e resultando em menor 

variabilidade entre as respostas. Com o semivariograma é possível verificar até onde 

existe o padrão espacial, chamado de alcance. Existem alguns pressupostos para utilizar 

o semivariograma, dentre eles, a simetria dos dados. 

Como alternativa ao semivariograma, para verificação de existência de padrão 

espacial, foi utilizada uma adaptação do teste de aleatorização de Mantel, desenvolvida 

por Mantel (1967). O teste de aleatorização é indicado para pequenas amostras e/ou 

quando estas não são aleatórias. Esse teste permite estudar, a partir da configuração dos 

pontos observados, a existência de padrão espacial e tem como base a comparação de 

duas matrizes de distâncias, verificando se existe correlação entre os elementos destas 

matrizes (VIOLA, 2007). 

Segundo Viola (2007), para realizar o teste aleatorização de Mantel é necessário 

comparar o valor de uma estatística observada para os dados originais com os valores 

desta mesma estatística após a aleatorização das observações e, por conseguinte o p-

valor é obtido através da proporção de vezes que a estatística dos dados aleatorizados 

pelo teste foi maior ou igual à estatística obtida com os dados originais. Para isso é 

preciso construir duas matrizes de distancias a fim de verificar se existe correlação entre 

os elementos destas duas matrizes. Os elementos da 1ª matriz é a distancia entre as 

localizações e os elementos da 2ª matriz é a distancia entre as respostas. Deseja-se 

testar a hipótese nula da ocorrência de padrão espacial aleatório versus a hipótese 

alternativa de padrão espacial não aleatório.  

Como foi dito anteriormente, uma das vantagens em se utilizar o teste de 

aleatorização, destaca-se o uso em amostras não aleatórias e/ou amostras pequenas, 

porém seu resultado não pode ser generalizado para a população. Quando a hipótese 

nula é verdadeira no teste de aleatorização, todas as possíveis ordens para os dados têm 

a mesma chance de ocorrer. 

Inicialmente, calcula-se o valor Eo de uma estatística para os dados originais de uma 

estatística E definida anteriormente. Depois é realizado um grande número de 

aleatorizações obtidos por reordenações aleatórias das observações. As aleatorizações 

realizadas fornecem os valores Ea que irão gerar uma aproximação por simulação da 

distribuição amostral de E. A decisão do teste é guiada pelo p-valor que é a proporção 



 

 

dos valores Ea que são maiores do que ou iguais a Eo considerando α como nível de 

significância, ou seja, se o p-valor for menor que α indica a existência de padrão espacial 

aleatório.  (VIOLA, 2007).  

Para a construção do teste de aleatorização de Mantel inicialmente são construídas 

duas matrizes (A e B), definidas respectivamente por: 

 

A=  

0 ⋯ 𝑎𝑛1

𝑎21 0 𝑎𝑛2

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 0

             B= 

0 ⋯ 𝑏𝑛1

𝑏21 0 𝑏𝑛2

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑛1 ⋯ 0

  

em que 

𝑎𝑖𝑗 =   𝑥1𝑖 − 𝑥1𝑗  
2

+  𝑥2𝑖 − 𝑥2𝑗  
2
, 𝑏𝑖𝑗 =   𝑧𝑖 − 𝑧𝑗  

2
 

As matrizes A e B são matrizes simétricas, cujos números de colunas/linhas são os 

números de pontos amostrados. A diagonal principal da matriz é zero, pois representa a 

distancia do ponto da resposta com ela/ele mesmo e X= (𝑥1, 𝑥2) são as coordenadas 

cartesianas e Z é o vetor de respostas. 

A estatística de teste utilizada é o coeficiente de correlação linear de Pearson ou de 

Spearman. Na presença de padrão espacial espera-se que existe correlação positiva 

entre os elementos das duas matrizes. Os coeficientes de correlação lineares de Pearson 

e de Spearman são calculados da seguinte forma, respectivamente:  

 

r =
𝑛  𝑎𝑖𝑗𝑖<𝑗 𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗 𝑏𝑖𝑗𝑖<𝑗

  𝑛  𝑎𝑖𝑗
2

𝑖<𝑗 −  𝑎𝑖𝑗𝑖<𝑗  
2
  𝑛  𝑏𝑖𝑗

2
𝑖<𝑗 −  𝑏𝑖𝑗𝑖<𝑗  

2
 

  (2) 

e 

r s =1 −
6  𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3−𝑛
                           (3) 

 

em que n é o número de pares (x1i; x2i) e di é a diferença entre as observações x1i e x2i., 

ou seja, di  é a diferença do posto de x1i e x2i. 

A estatística teste (Eo) é dada pelo coeficiente de correlação de Pearson (ou de 

Spearman) entre os elementos correspondentes das matrizes A e B. Em seguida 

permutam-se linhas e colunas de uma das matrizes, um número N suficientemente 



 

 

grande, e obtêm-se os valores da estatística dos dados aleatorizados (Ea), em que o p-

valor é dado pela proporção de vezes que Ea>Eo (VIOLA, 2007). 

 

3.2.2 Modelos Lineares Generalizados 

 

Modelos lineares generalizados (MLG) e o modelo de regressão linear têm por 

finalidade relacionar variável (is) resposta com uma ou mais variáveis preditoras. Uma 

diferença entre esses dois modelos refere-se às técnicas de ajuste e da característica da 

variável resposta (P. McCULLAG e J. A. NELDER, 1992). 

O MLG foi introduzido por John Nelder e Robert Wedderburn (1972) como uma 

forma de reunir vários modelos estatísticos, incluindo a regressão linear, regressão 

logística, regressão de Poisson, dentre outros. Trata-se de uma flexível generalização 

da regressão de mínimos quadrados ordinária. A estruturada do MLG leva em 

consideração três componentes: um componente sistemático, um aleatório e uma função 

de ligação. O componente sistemático é estabelecido durante o planejamento do 

experimento e as variáveis explicativas entram na forma de soma linear dosefeitos, ou 

seja, como preditor linear η=Xβ, em que X é a matriz do modelo, β é o vetor 

deparâmetros. Já o componente aleatório é definido após fixadas as medidas que serão 

realizadas, em que o conjunto de variáveis aleatórias 𝑌𝑖  , i = 1, 2, . . . , n são mutuamente 

independentes comdistribuição pertencente à família exponencial na forma canônica e 

E(𝑌𝑖) = µ𝑖 . A função de ligação relaciona o componente aleatório ao componente 

sistemático, ou seja, a média da distribuiçãoao preditor linear. Portanto, na seleção de 

modelos a serem ajustados a um conjunto de dados, é imprescindível optar por uma 

distribuição da variável resposta, a matriz do modelo e a função de ligação (DEMÉTRIO, 

2001). No modelo de regressão linear, a função de ligação é a identidade. 

Nessa pesquisa foi considerada a variável resposta aleatória (𝑌𝑖= 1, 2, 3,..., n) com 

distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso 𝜋𝑖 , para isso o 𝑌𝑖assume os 

valores zero (fracasso) ou um (sucesso). Logo 

 

E (𝑌𝑖 ) = 𝜋𝑖e Var (𝑌𝑖 ) = 𝜋𝑖  (1 − 𝜋𝑖  ). 
 
 

O modelo de regressão logística para E(𝑌І𝑥) = 𝜋𝑖pode ser definido por: 



 

 

 

𝜋𝑖 = 𝑃 𝑌 = 1 ∨ 𝑥 =
𝑒𝑥𝑝 {𝛽0+ 𝛽𝑖

𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘 }

1+𝑒𝑥𝑝 {𝛽0+ 𝛽𝑖
𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘 }

(4) 

 
em que 𝑌𝑖  = 1 representa a presença da resposta e zero caso contrário, 𝑥representa as 

covariáveis,𝑥 = (𝑥1,..., 𝑥𝑝 ), o parâmetro  𝛽0 é o intercepto, e (𝛽1 ,..., 𝛽𝑝) são os p 

parâmetros de regressão. 

Segundo Buckland (1996) define como função logística o peso médio ponderado da 

variável resposta ao preditores lineares do modelo, em que um modelo linear para o 

logito, isto é, o logaritmo Neperiano da razão entre𝜋𝑖e  1-𝜋𝑖  logo, 

 

𝑙𝑜𝑔  
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
 = 𝛽0 +  𝛽𝑘

𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘 (5) 

Para o MLG  ƞ = 𝑙𝑜𝑔  
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
  é a função de ligação canônica 

O modelo logístico modela as variáveis respostas binárias e independentes já o 

modelo autologistico modela variáveis respostas binárias e correlacionadas.No modelo 

logístico a função de ligação precisa ajustar bem aos dados. Uma das vantagens da 

função de ligação logit é informar uma estimativa das probabilidades. A Probabilidade de 

evento define-se como a chance de que um resultado ou condição específica (evento ou 

sucesso) ocorra. Também chamada probabilidade predita, a probabilidade de evento 

estima a probabilidade de que um evento ocorra como tirar um às de um baralho ao 

acaso ou fabricar uma peça não conforme. A probabilidade de um evento varia de 0 

(impossível) a 1 (certo). (P. McCULLAGH e J. A. NELDER,1992). 

Para analisar as variáveis qualitativas e quantitativas foi utilizado o ajuste do modelo 

linear generalizado com a função de ligação o logit, pois a variável resposta procura 

trabalho foi categorizado como: sim (desempregados) e não (inativos), em que categoria 

sim é o sucesso do evento e não o fracasso, sendo que as demais categorias foram 

excluídas do micro dados, pois o objetivo da pesquisa era trabalhar apenas com os 

desempregados. 

O modelo autologístico estende o modelo logístico usual, pertencente à família dos 

modelos lineares generalizados Uma das vantagens do modelo autologístico é a 

possibilidade de quantificar a probabilidade de um evento ocorrer, considerando 

dependência espacial e /ou temporal entre as respostas (McCULLAGH e NELDER, 1989; 



 

 

DEMETRIO e CORDEIRO, 2007). No modelo autologistico, é considerada a informação 

de vizinhança(s) e/ou do(s) tempo(s) anterior(es) como covariavel.  

 

logit (𝜋)=𝛽0 + 𝛽𝑖Autocovi, para i=1, 2, 3, ..., p.      (6) 

 

A probabilidadei-ésimo ano apresentar taxa mensal de desemprego da região 

metropolitana de Salvador estar acima da taxa média anual de desemprego da região 

metropolitana de Salvador, pode ser expressa como: 

𝜋 =
𝑒𝛽0+𝛽𝑖𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑖

1+𝑒𝛽0+𝛽𝑖𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎i=1, 2, 3,..., p    (7) 

em que a AutoCov, no caso do interesse em verificar a existência do padrão temporal 

para a 1ª,2ª,...,13ª ordem, é a informação dos tempos anteriores ponderada pela distancia 

do tempo atual e podem ser calculadas como: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑜𝑣1 = 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−1,  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑜𝑣2 = 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−1 +
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−2

2
 

2∗𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑡−1+𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑡−2

3
, 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑜𝑣3 = 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−1 +
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−2

2
+

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−3

3
 

6 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−1 + 3 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−2 + 2 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡−3

11
 

e assim, por diante, até o 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑜𝑣13  em que resposta t-i corresponde à resposta no t-i-

ésimo tempo anterior. 

Para verificar a presença ou ausência do componente tendência para a taxa mensal 

de desemprego no período entre 2000 e 2014 na região metropolitana de Salvador foi 

realizado o teste Cox-Stuart que consiste no teste dos sinais, proposto por Cox e Stuart 

(1955) em que o banco de dados é dividido em duas partes iguais e o sinal da diferença 

entre os elementos é anotado. A série será descrente quando existir mais sinais negativos 

e crescente quando existir mais sinais positivos, independente de sua amplitude. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Ajustes dos Modelos Lineares Generalizados 

4.1.1 Resumo descritivo 

Tabela 4.1.1 – Analise descritiva da Idade na região metropolitana  

em Salvador, no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Média Desvio Q1 MD Q3 N 

2000 Não 34,83 19,03 18 32 48 40924 

Sim 29,14 10,78 21 27 36 8501 

2001 Não 35,30 18,97 18 33 48 43219 

Sim 29,23 10,61 21 27 36 8031 

2002 Não 35,91 19,07 19 34 49 45451 

Sim 29,42 10,58 21 27 36 8745 

2003 Não 36,34 19,03 20 34 49 43155 

Sim 29,56 10,71 21 27 36 8427 

2004 Não 36,60 19,10 20 35 50 45140 

Sim 29,53 10,45 22 27 36 8422 

2005 Não 36,57 18,89 20 35 50 44898 

Sim 29,84 10,33 22 27 36 8087 

2006 Não 37,19 19,06 21 35 50 43932 

Sim 29,75 10,16 22 27 36 6900 

2007 Não 37,76 19,05 22 36 51 42837 

Sim 30,08 10,32 22 27 36 6250 

2008 Não 38,49 19,33 22 37 52 38294 

Sim 30,42 10,60 22 28 37 5464 

2009 Não 38,23 19,18 22 36 52 40190 

Sim 30,80 10,34 23 28 37 4476 

2010 Não 38,86 19,24 23 37 53 39415 

Sim 30,60 10,12 23 28 37 4621 

2011 Não 38,18 18,76 23 37 52 46945 

Sim 30,73 10,49 22 28 37 5722 

2012 Não 41.46 19.68 25 41 56 54611 

Sim 30,13 11.20 21 27 33 6116 

2013 Não 42,25 19,74 26 42 57 49584 

Sim 30,49 11,41 21 27 37 5354 

2014 Não 39,36 18,94 24 38 53 47419 

Sim 31,75 10,91 23 30 39 5951 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No ano 2000, os indivíduos que procuraram trabalho tinham idade media 29,14 

anos, 75% dos indivíduos que não procuravam trabalho têm acima de 18 anos de idade. 



 

 

A idade média dos indivíduos que não procuravam trabalho, no período de estudo, foi 

superior a dos indivíduos que procuravam trabalho. Nos anos 2010 e 2014 25% dos 

indivíduos que não procuravam trabalho tinham acima de 53 anos de idade. Para os anos 

2000 a 2007 50% dos indivíduos que procuravam trabalho tinham acima de 27 anos de 

idade. 

 

Tabela 4.1.2 – Analise descritiva do tempo de residência na região metropolitana  

em Salvador, no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Média Desvio Q1 Md Q3 N 

2000 Não 25,58 17,36 13 21 35 40924 

Sim 21,13 12,76 14 20 28 8501 

2001 Não 26,14 17,60 13 22 37 43219 

Sim 21,46 12,43 14 21 28 8031 

2002 Não 26,74 17,76 13 23 38 45451 

Sim 21,97 12,41 15 22 29 8745 

2003 Não 26,97 17,77 13 23 38 43155 

Sim 21,83 12,64 15 21 29 8427 

2004 Não 27,36 17,95 14 24 39 45140 

Sim 22,37 12,59 15 22 30 8422 

2005 Não 27,72 17,91 14 25 39 44898 

Sim 22,91 12,54 17 23 30 8087 

2006 Não 28,86 18,23 14 26 40 43932 

Sim 23,25 12,39 17 23 30 6900 

2007 Não 29,15 18,32 15 27 40 42837 

Sim 23,15 12,96 17 23 30 6250 

2008 Não 30,31 18,59 15 28 42 38294 

Sim 24,30 12,37 18 24 31 5464 

2009 Não 30,66 18,37 16 28 42 40190 

Sim 24,86 12,38 19 24 32 4476 

2010 Não 31,40 18,60 16 30 43 39415 

Sim 24,85 12,55 18 25 32 4621 

2011 Não 31,51 18,03 16 30 43 46945 

Sim 25,62 12,26 19 25 33 5722 

2012 Não 32,37 18,28 17 30 45 54611 

Sim 26,29 12,54 19 26 34 6116 

2013 Não 33,00 18,20 18 30 46 49584 

Sim 27,00 12,50 19 26 34 5354 

2014 Não 33,18 18,43 17 32 46 47419 

Sim 26,66 12,86 20 26 35 5951 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

O tempo médio de residência dos indivíduos que não procuraram trabalho foi 

superior a dos indivíduos que procuraram trabalho considerando todos os anos 

estudados. O ano 2014, apresenta o maior tempo médio de residência dos indivíduos que 

não procuraram trabalho com 33,18 anos, já no ano 2000 representa o maior tempo 

médio dos indivíduos que procuraram trabalho com 21,13 anos. 

 

Tabela 4.1.3 – Taxa de desemprego da variável cor com relação a variável procura 

trabalho na região metropolitana em Salvador,no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Branca Parda Preta Total  
2000 Não 13,7 48,9 20,2 82,8  

Sim 2,1 10,2 4,9 17,2  
2001 Não 11,8 54,3 18,2 84,3   

Sim 1,8 10,0 3,9 15,7   
2002 Não 13,5 50,2 20,2 83,9   

Sim 2,0 9,6 4,5 16,1   
2003 Não 12,7 50,8 20,2 83,7   

Sim 2,0 9,9 4,5 16,3   
2004 Não 12,3 51,9 20,0 84,3   

Sim 1,9 9,6 4,2 15,7   
2005 Não 12,3 51,3 21,2 84,7   

Sim 1,9 9,2 4,2 15,3   
2006 Não 11,9 53,5 21,0 86,4   

Sim 1,6 8,4 3,6 13,6   
2007 Não 12,9 52,1 22,3 87,3   

Sim 1,6 7,5 3,6 12,7   
2008 Não 14,8 51,9 20,8 87,5   

Sim 1,5 7,5 3,5 12,5   
2009 Não 13,2 57,4 19,4 90,0   

Sim 1,1 6,6 2,4 10,0   
2010 Não 12,3 61,2 16,0 89,5   

Sim 1,1 7,2 2,1 10,5   
2011 Não 9,2 59,0 20,9 89,1   

Sim 0,9 7,2 2,8 10,9   
2012 Não 4,8 78,9 6,2 89,9   

Sim 0,8 8,4 0,9 10,1   
2013 Não 4,9 79,7 5,7 90,3   

Sim 0,7 8,2 0,8 9,7   
2014 Não 7,1 61,3 20,5 88,8   

Sim 0,8 7,4 3,0 11,2   
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

No ano 2008 14,8% dos entrevistados que não procuravam trabalho eram da cor 

branca. Já em 2014, 61,3% dos entrevistados que não procuravam trabalho eram da cor 

parda. Em 2007 22,3% dos entrevistados que não procuravam trabalho eram da cor 

preta. Em 2000 2,1% dos entrevistados que procuravam trabalho eram da cor branca, 

10,2% dos entrevistados eram da cor parda e 4,9% dos entrevistados eram da cor preta. 

 

Tabela 4.1.4 – Taxa de desemprego da variável grau de escolaridade com relação a 

variável procura trabalho na região metropolitana em Salvador, 

no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Analfabeto Fundamental Médio Superior Total 

2000 Não 5,3 47,7 22,0 7,8 82,8 

Sim 0,5 9,0 6,1 1,5 17,2 

2001 Não 4,7 46,8 24,1 8,7 84,3 

Sim 0,4 7,9 5,9 1,5 15,7 

2002 Não 4,4 45,2 25 9,3 83,8 

Sim 0,3 7,6 6,5 1,8 16,2 

2003 Não 4,7 43,2 26,2 9,5 83,6 

Sim 0,4 7,1 7,1 1,8 16,4 

2004 Não 4,4 43,1 26,7 10 84,3 

Sim 0,3 6,4 7,1 1,9 15,7 

2005 Não 4,2 42,6 27,5 10,5 84,7 

Sim 0,2 6,1 7,0 1,9 15,3 

2006 Não 4,4 42,2 28,7 11,0 86,4 

Sim 0,2 5,0 6,3 2,0 13,6 

2007 Não 3,8 41,1 30,7 11,6 87,3 

Sim 0,2 4,3 6,3 1,9 12,7 

2008 Não 3,9 39,8 31,6 12,2 87,5 

Sim 0,1 4,0 6,4 2,0 12,5 

2009 Não 3,6 39,3 33,9 13,2 90,0 

Sim 0,1 3,1 5,4 1,5 10,0 

2010 Não 3,3 38,2 34,6 13,4 89,5 

Sim 0,1 3,1 5,7 1,7 10,5 

2011 Não 3,6 41,4 34,1 10,1 89,1 

Sim 0,1 3,6 5,9 1,2 10,9 

2012 Não 2,0 44,0 27,6 16,2 89,9 

Sim 0,1 3,9 4,6 1,5 10,1 

2013 Não 1,9 43,0 28,3 17,0 90,3 

Sim 0,0 3,6 4,5 1,6 9,7 

2014 Não 3,3 38,9 34,8 11,9 88,8 

Sim 0,1 3,6 6,0 1,4 11,2 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Dos entrevistados que não procuravam trabalho no ano 2000, 5,3% eram 

analfabetos e 47,7% tinham o grau de escolaridade fundamental. Para o ano 2014 34,8% 

dos entrevistados que tinha o grau de escolaridade médio não procuravam trabalho, 

sendo a maior freqüência em relação ao anos estudados considerando o mesmo grau de 

escolaridade. Em 2010, dos entrevistados que não procuravam trabalho 13,4% tinha o 

grau de escolaridade superior. 

 

Tabela 4.1.5 – Taxa de desemprego da variável local de residência com relação a variável 

procura trabalho na região metropolitana em Salvador, no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Outros Salvador Total 

2000 Não 35,9 46,9 82,8 

Sim 7,5 9,7 17,2 

2001 Não 36,0 48,3 84,3  

Sim 6,6 9,1 15,7  

2002 Não 36,0 47,8 83,9  

Sim 6,5 9,6 16,1  

2003 Não 36,3 47,4 83,7  

Sim 6,8 9,6 16,3  

2004 Não 36,1 48,2 84,3  

Sim 6,2 9,6 15,7  

2005 Não 35,0 49,7 84,7  

Sim 5,7 9,5 15,3  

2006 Não 33,4 53,0 86,4  

Sim 4,7 8,8 13,6  

2007 Não 34,1 53,2 87,3  

Sim 4,6 8,2 12,7  

2008 Não 32,9 54,6 87,5  

Sim 4,2 8,3 12,5  

2009 Não 31,1 58,8 90,0  

Sim 3,2 6,9 10,0  

2010 Não 30,1 59,4 89,5  

Sim 3,1 7,4 10,5  

2011 Não 27,6 61,5 89,1  

Sim 3,0 7,9 10,9  

2012 Não 31,6 58,3 89,9  

Sim 2,8 7,3 10,1  

2013 Não 31,3 59,0 90,3  

Sim 2,6 7,1 9,7  

2014 Não 25,1 63,8 88,8  

Sim 2,9 8,3 11,2  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Em 2000, dos entrevistados que procuravam trabalho 9,7% residiam em Salvador e 

46,9% residiam em Salvador, porém não procuravam trabalho considerando o mesmo 

período. No ano 2014, 63,8% dos entrevistados que não procuravam trabalho residiam 

em Salvador. 

 

Tabela 4.1.6 – Taxa de desemprego da variável seguro de desemprego com relação a 

variável procura trabalho na região metropolitana em Salvador,  

no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Não Outros Sim Total 

2000 Não 80,8 1,9 0,1 82,8 

Sim 17,0 0,2 0,0 17,2 

2001 Não 82,4 1,8 0,1 84,3  

Sim 15,5 0,2 0,0 15,7  

2002 Não 82,3 1,5 0,1 83,9  

Sim 16,0 0,1 0,0 16,1  

2003 Não 82,2 1,3 0,1 83,7  

Sim 16,2 0,1 0,0 16,3  

2004 Não 82,8 1,4 0,1 84,3  

Sim 15,6 0,1 0,0 15,7  

2005 Não 83,4 1,2 0,2 84,7  

Sim 15,2 0,1 0,0 15,3  

2006 Não 85,4 0,8 0,2 86,4  

Sim 13,5 0,0 0,0 13,6  

2007 Não 86,4 0,7 0,2 87,3  

Sim 12,7 0,0 0,0 12,7  

2008 Não 86,3 1,0 0,2 87,5  

Sim 12,4 0,0 0,0 12,5  

2009 Não 89,2 0,5 0,2 90,0  

Sim 10,0 0,0 0,0 10,0  

2010 Não 88,7 0,6 0,3 89,5  

Sim 10,5 0,0 0,0 10,5  

2011 Não 88,2 0,6 0,4 89,1  

Sim 10,9 0,0 0,0 10,9  

2012 Não 89,4 0,1 0,4 89,9  

Sim 10,0 0,0 0,1 10,1  

2013 Não 89,7 0,1 0,4 90,3  

Sim 9,7 0,0 0,0 9,7  

2014 Não 87,7 0,5 0,7 88,8  

Sim 11,1 0,0 0,0 11,2  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Dos entrevistados que não receberam seguro de desemprego, em todos os anos 

estudados, o percentual dos entrevistados que não procuravam trabalho é superior aos 

que procuravam trabalho. Em 2009, 89,2% dos entrevistados não receberam seguro de 

desemprego e não procuravam trabalho. Em 2014, 0,7% dos entrevistados receberam 

seguro de desemprego e não procuravam trabalho. 

 

Tabela 4.1.7 – Taxa de desemprego da variável posição na família com relação a  

variável procura trabalho na região metropolitana em Salvador,  

no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Chefe Cônjuge Filho Outros Total 

2000 Não 27,8 17,0 28,6 9,4 82,8 

Sim 5,2 3,2 6,4 2,3 17,2 

2001 Não 29,3 17,3 28 9,6 84,3  

Sim 4,7 2,9 5,8 2,3 15,7  

2002 Não 29,4 17,4 27,4 9,6 83,9  

Sim 4,8 3,0 6,1 2,2 16,1  

2003 Não 30,0 17,5 26,9 9,3 83,7  

Sim 5,0 3,1 6,1 2,1 16,3  

2004 Não 30,8 17,3 26,6 9,6 84,3  

Sim 4,7 2,9 5,9 2,2 15,7  

2005 Não 31,4 17,5 26,8 9,0 84,7  

Sim 4,8 3,0 5,6 1,9 15,3  

2006 Não 32,4 18,1 27,1 8,8 86,4  

Sim 4,3 2,4 5,3 1,6 13,6  

2007 Não 33,6 18,4 26,3 9,1 87,3  

Sim 4,1 2,5 4,7 1,5 12,7  

2008 Não 33,6 18,3 26,0 9,6 87,5  

Sim 3,9 2,3 4,8 1,5 12,5  

2009 Não 34,2 18,6 27,8 9,3 90,0  

Sim 3,2 1,9 3,7 1,1 10,0  

2010 Não 34,6 19,1 26,3 9,5 89,5  

Sim 3,5 1,8 4,0 1,2 10,5  

2011 Não 35,2 20,0 26,3 7,6 89,1  

Sim 3,9 2,1 3,9 1,0 10,9  

2012 Não 38,9 22,5 23,0 5,5 89,9  

Sim 3,4 2,2 3,6 0,9 10,1  

2013 Não 39,9 22,8 22,6 5,0 90,3  

Sim 3,5 2,0 3,6 0,7 9,7  

2014 Não 36,6 20,3 24,7 7,2 88,8  

Sim 4,4 2,2 3,6 0,9 11,2  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Em 2014, 36,6% dos entrevistados eram chefes de família e não procuravam 

trabalho, já em 2000, 5,2% eram chefes de família e procuravam emprego. No ano 2009, 

90% dos entrevistados não procuravam trabalho representando então o maior percentual 

quando comparado com os demais anos estudados. Em 2000, 28,6% dos entrevistados 

eram filhos e não procuravam trabalho. 

 

Tabela 4.1.8 – Taxa de desemprego da variável sexo com relação a variável procura 

trabalho na região metropolitana em Salvador, no período entre 2000 e 2014 

Ano ProcTrab Feminino Masculino Total 

2000 Não 45,8 37,0 82,8 

Sim 8,8 8,4 17,2 

2001 Não 46,4 37,9 84,3  

Sim 8,0 7,7 15,7  

2002 Não 45,8 38,0 83,9  

Sim 8,3 7,8 16,1  

2003 Não 46,0 37,7 83,7  

Sim 8,5 7,9 16,3  

2004 Não 46,1 38,2 84,3  

Sim 8,1 7,6 15,7  

2005 Não 46,0 38,7 84,7  

Sim 7,9 7,4 15,3  

2006 Não 46,9 39,5 86,4  

Sim 6,8 6,8 13,6  

2007 Não 47,4 39,9 87,3  

Sim 6,4 6,4 12,7  

2008 Não 47,9 39,6 87,5  

Sim 6,6 5,9 12,5  

2009 Não 49,1 40,9 90,0  

Sim 5,2 4,8 10,0  

2010 Não 49,2 40,3 89,5  

Sim 5,3 5,2 10,5  

2011 Não 48,2 40,9 89,1  

Sim 5,2 5,6 10,9  

2012 Não 48,6 41,3 89,9  

Sim 5,0 5,1 10,1  

2013 Não 48,7 41,6 90,3  

Sim 4,8 4,9 9,7  

2014 Não 49,1 39,8 88,8  

Sim 5,3 5,8 11,2  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Em 2010, 5,3% dos entrevistados que procuravam emprego eram do sexo feminino 

e 5,2% dos entrevistados eram do sexo masculino. No ano 2000, 8,8% dos entrevistados 

que procuraram emprego eram do sexo feminino e 8,4% eram do sexo masculino. 

 

4.1.2 Ajustes dos modelos e calculo da probabilidade 

A variável resposta para todos os modelos ajustados foi Procura trabalho dicotomizado, 

em que 0 (inativos) e 1 (desempregados).Vale ressaltar que Desempregado são aqueles 

indivíduos que procuraram trabalho em pelo menos doze meses anteriores a entrevista e 

os inativos são aqueles indivíduos que não procuraram trabalho nos últimos doze meses. 

A probabilidade de ocorrer “sucesso” é dada por: 

𝜋𝑖 = 𝑃 𝑌 = 1 ∨ 𝑥 =
𝑒𝑥𝑝 {𝛽0+ 𝛽𝑘

𝑝
𝑘=1 𝑥𝑘}

1+𝑒𝑥𝑝 {𝛽0+ 𝛽𝑘
𝑝
𝑘=1 𝑥𝑘}

; i = 1, 2, 3,..., 15.       

 

As variáveis que foram consideradas como referencias nos ajustes dos modelos 

foram:  

Cor (C): Branca 

Grau de escolaridade (G): Analfabeto 

Local de residência (L): Outros municípios 

Posição na família (F): Chefe 

Seguro de desemprego (D): Não  

Sexo (S): Feminino 

 

Todos os testes utilizados nos ajustes dos modelos consideraram como nível de 

significância 5%. A fim de retirar as variáveis não significativas no modelo foi utilizado o 

método do setpwise.Usa-se o procedimento de regressão stepwise para adicionar ou 

remover variáveis explanatórias do modelo. O método é semelhante ao modelo de 

regressão linear. Em seguida, foi necessário aplicar um teste de hipótese para comparar  

o modelo completo com o modelo reduzido com objetivo de verificar se o modelo reduzido 

fornece a mesma informação do modelo completo.  



 

 

Considerando todos os anos estudados, em todos os modelos ajustados a variável 

tempo de residência apresentou-se como não significativa, ou seja, o p-valor > 0,05. Nos 

modelos 2008 e 2009 apresentou sexo também como outra variável não significativa. E 

para os anos de 2012, 2013 e 2014 a variável Cor apresentou apenas três 

categorizações, pois nesses anos não existia a categoria outros. 

Tabela 4.1.9 – Probabilidade de desemprego em Salvador no período entre 2000 e 2014. 
 

 Estimativas 

Modelo 

2000 

𝜋

=
𝑒−1,03+0,38𝐶1+0,36𝐶2+0,59𝐶3+0,16𝐺1+0,70𝐺2+0,54𝐺3−𝑂,03𝐼−0,28𝐿−0,07𝑃1−0,40𝑃2−0,11𝑃3−0,77𝐷1−1.72𝐷2+0,13𝑆

1 + 𝑒−1,03+0,38𝐶1+0,36𝐶2+0,59𝐶3+0,16𝐺1+0,70𝐺2+0,54𝐺3−𝑂,03𝐼−0,28𝐿−0,07𝑃1−0,40𝑃2−0,11𝑃3−0,77𝐷1−1.72𝐷2+0,13𝑆
 

Modelo 

2001 

𝜋

=
𝑒−1,21−9,38𝐶1+0,24𝐶2+0,45𝐶3+0,25𝐺1+0,75𝐺2+0,52𝐺3−𝑂,03𝐼−0,23𝐿−0,03𝑃1−0,33𝑃2−0,01𝑃3−0,72𝐷1−0,73𝐷2+0,13𝑆

1 + 𝑒−1,21−9,38𝐶1+0,24𝐶2+0,45𝐶3+0,25𝐺1+0,75𝐺2+0,52𝐺3−𝑂,03𝐼−0,23𝐿−0,03𝑃1−0,33𝑃2−0,01𝑃3−0,72𝐷1−0,73𝐷2+0,13𝑆
 

Modelo 

2002 

𝜋

=
𝑒−1,36+0,09𝐶1+0,27𝐶2+0,49𝐶3+0,45𝐺1+1,01𝐺2+0,90𝐺3−𝑂,03𝐼−0,17𝐿−0,08𝑃1−0,37𝑃2−0,09𝑃3−0,92𝐷1−1.07𝐷2+0,07𝑆

1 + 𝑒−1,36+0,09𝐶1+0,27𝐶2+0,49𝐶3+0,45𝐺1+1,01𝐺2+0,90𝐺3−𝑂,03𝐼−0,17𝐿−0,08𝑃1−0,37𝑃2−0,09𝑃3−0,92𝐷1−1.07𝐷2+0,07𝑆
 

Modelo 

2003 

𝜋

=
𝑒−1,09−7,83𝐶1+0,28𝐶2+0,49𝐶3+0,24𝐺1+0,86𝐺2+0,67𝐺3−𝑂,03𝐼−0,21𝐿−0,06𝑃1−0,37𝑃2−0,14𝑃3−0,96𝐷1−1.45𝐷2+0,08𝑆

1 + 𝑒−1,09−7,83𝐶1+0,28𝐶2+0,49𝐶3+0,24𝐺1+0,86𝐺2+0,67𝐺3−𝑂,03𝐼−0,21𝐿−0,06𝑃1−0,37𝑃2−0,14𝑃3−0,96𝐷1−1.45𝐷2+0,08𝑆
 

Modelo 

2004 

𝜋

=
𝑒−1,34−11,86𝐶1+0,23𝐶2+0,46𝐶3+0,32𝐺1+1,06𝐺2+0,89𝐺3−𝑂,03𝐼−0,15𝐿−0,01𝑃1−0,29𝑃2−0,02𝑃3−0,81𝐷1−12.10𝐷2+0,09𝑆

1 + 𝑒−1,34−11,86𝐶1+0,23𝐶2+0,46𝐶3+0,32𝐺1+1,06𝐺2+0,89𝐺3−𝑂,03𝐼−0,15𝐿−0,01𝑃1−0,29𝑃2−0,02𝑃3−0,81𝐷1−12.10𝐷2+0,09𝑆
 

Modelo 

2005 

𝜋

=
𝑒−1,29−9,03𝐶1+0,19𝐶2+0,36𝐶3+0,36𝐺1+1,07𝐺2+0,87𝐺3−𝑂,03𝐼−0,12𝐿−0,003𝑃1−0,40𝑃2−0,18𝑃3−0,90𝐷1−1.50𝐷2+0,10𝑆

1 + 𝑒−1,29−9,03𝐶1+0,19𝐶2+0,36𝐶3+0,36𝐺1+1,07𝐺2+0,87𝐺3−𝑂,03𝐼−0,12𝐿−0,003𝑃1−0,40𝑃2−0,18𝑃3−0,90𝐷1−1.50𝐷2+0,10𝑆
 



 

 

Modelo 

2006 

𝜋

=
𝑒−1,50−8,03𝐶1+0,24𝐶2+0,42𝐶3+0,37𝐺1+1,14𝐺2+0,10𝐺3−𝑂,03𝐼−0,14𝐿−0,11𝑃1−0,32𝑃2−0,18𝑃3−1,07𝐷1−1.05𝐷2+0,10𝑆

1 + 𝑒−1,50−8,03𝐶1+0,24𝐶2+0,42𝐶3+0,37𝐺1+1,14𝐺2+0,10𝐺3−𝑂,03𝐼−0,14𝐿−0,11𝑃1−0,32𝑃2−0,18𝑃3−1,07𝐷1−1.05𝐷2+0,10𝑆
 

Modelo 

2007 

𝜋

=
𝑒−1,40−7,32𝐶1+0,21𝐶2+0,40𝐶3+0,21𝐺1+1,03𝐺2+0,93𝐺3−𝑂,03𝐼−0,17𝐿−0,005𝑃1−0,33𝑃2−0,15𝑃3−0,94𝐷1−1.33𝐷2+0,14𝑆

1 + 𝑒−1,40−7,32𝐶1+0,21𝐶2+0,40𝐶3+0,21𝐺1+1,03𝐺2+0,93𝐺3−𝑂,03𝐼−0,17𝐿−0,005𝑃1−0,33𝑃2−0,15𝑃3−0,94𝐷1−1.33𝐷2+0,14𝑆
 

Modelo 

2008 
𝜋 =

𝑒−2,04+1,91𝐶1+0,41𝐶2+0,67𝐶3+0,65𝐺1+1,49𝐺2+1,40𝐺3−𝑂,03𝐼−0,16𝐿−0,11𝑃1−0,28𝑃2−0,21𝑃3−1,06𝐷1−0,73𝐷2

1 + 𝑒−2,04+1,91𝐶1+0,41𝐶2+0,67𝐶3+0,65𝐺1+1,49𝐺2+1,40𝐺3−𝑂,03𝐼−0,16𝐿−0,11𝑃1−0,28𝑃2−0,21𝑃3−1,06𝐷1−0,73𝐷2
 

Modelo 

2009 
𝜋 =

𝑒−2,07+0,98𝐶1+0,38𝐶2+0,52𝐶3+0,55𝐺1+1,41𝐺2+1,16𝐺3−𝑂,03𝐼−0,19𝐿−0,13𝑃1−0,38𝑃2−0,31𝑃3−0,44𝐷1−1.41𝐷2

1 + 𝑒−2,07+0,98𝐶1+0,38𝐶2+0,52𝐶3+0,55𝐺1+1,41𝐺2+1,16𝐺3−𝑂,03𝐼−0,19𝐿−0,13𝑃1−0,38𝑃2−0,31𝑃3−0,44𝐷1−1.41𝐷2
 

Modelo 

2010 

𝜋

=
𝑒−1,89−7,42𝐶1+0,25𝐶2+0,45𝐶3+0,51𝐺1+1,40𝐺2+1,19𝐺3−𝑂,04𝐼−0,27𝐿−0,32𝑃1−0,32𝑃2−0,31𝑃3−1,27𝐷1−2,29𝐷2+0,07𝑆

1 + 𝑒−1,89−7,42𝐶1+0,25𝐶2+0,45𝐶3+0,51𝐺1+1,40𝐺2+1,19𝐺3−𝑂,04𝐼−0,27𝐿−0,32𝑃1−0,32𝑃2−0,31𝑃3−1,27𝐷1−2,29𝐷2+0,07𝑆
 

Modelo 

2011 

𝜋

=
𝑒−1,78+2,49𝐶1+0,27𝐶2+0,45𝐶3+0,45𝐺1+1,28𝐺2+1,06𝐺3−𝑂,04𝐼−0,17𝐿−0,17𝑃1−0,41𝑃2−0,31𝑃3−2,61𝐷1−2,00𝐷2+0,16𝑆

1 + 𝑒−1,78+2,49𝐶1+0,27𝐶2+0,45𝐶3+0,45𝐺1+1,28𝐺2+1,06𝐺3−𝑂,04𝐼−0,17𝐿−0,17𝑃1−0,41𝑃2−0,31𝑃3−2,61𝐷1−2,00𝐷2+0,16𝑆
 

Modelo 

2012 
𝜋 =

𝑒−1,39+0,34𝐶2+0,25𝐶3+0,75𝐺1+1,39𝐺2+0,97𝐺3−𝑂,05𝐼−0,17𝐿−0,07𝑃1−0,48𝑃2−0,11𝑃3+0,03𝐷1−1,99𝐷2+0,08𝑆

1 + 𝑒−1,39+0,34𝐶2+0,25𝐶3+0,75𝐺1+1,39𝐺2+0,97𝐺3−𝑂,05𝐼−0,17𝐿−0,07𝑃1−0,48𝑃2−0,11𝑃3+0,03𝐷1−1,99𝐷2+0,08𝑆
 

Modelo 

2013 
𝜋 =

𝑒−1,17+0,96𝐶1+0,29𝐶2+0,32𝑐3+0,61𝐺1+1,25𝐺2+0,85𝐺3−𝑂,05𝐼−0,19𝐿−0,15𝑃1−0,49𝑃2−0,21𝑃3+0,44𝐷1−2,02𝐷2+0,05𝑆

1 + 𝑒−1,17+0,96𝐶1+0,29𝐶2+0,32𝑐3+0,61𝐺1+1,25𝐺2+0,85𝐺3−𝑂,05𝐼−0,19𝐿−0,15𝑃1−0,49𝑃2−0,21𝑃3+0,44𝐷1−2,02𝐷2+0,05𝑆
 

Modelo 

2014 
𝜋 =

𝑒−1,46+0,10𝐶2+0,32𝐶3+0,51𝐺1+1,23𝐺2+0,95𝐺3−𝑂,04𝐼−0,17𝐿−0,23𝑃1−0,56𝑃2−0,52𝑃3−1,69𝐷1−2,85𝐷2+0,19𝑆

1 + 𝑒−1,46+0,10𝐶2+0,32𝐶3+0,51𝐺1+1,23𝐺2+0,95𝐺3−𝑂,04𝐼−0,17𝐿−0,23𝑃1−0,56𝑃2−0,52𝑃3−1,69𝐷1−2,85𝐷2+0,19𝑆
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

As variáveis explicativas em estudo foram para cor: branca, parda ou preta; grau: 

analfabeto, fundamental, médio ou superior; local de residência: Salvador ou demais 

localidades; seguro de desemprego: sim, não ou outros; posição da família: chefe, filho, 

conjugue ou outros e sexo: masculino ou feminino. 



 

 

Para o calculo da probabilidade foi considerado as mesmas características para todo 

o período estudado a fim de fazer uma comparação. Considerando as variáveis: cor, 

posição na família, grau de escolaridade, sexo, seguro de desemprego, idade, procura 

trabalho e local de residência foram significativas no ano de interesse. Com exceção aos 

anos de 2008 e 2009 que o sexo não foi significativa nesse período de estudo. A variável 

tempo de residência não foi significativa considerando todo o período, 

De acordo com a tabela 4.1.9 o calculo de chance de um individuo com a cor parda, 

residente do município de Salvador, sexo feminino, vinte e oito anos de idade, não recebe 

seguro desemprego, posição na família filho e tem o grau de escolaridade superior estar 

desempregado em cada ano (2000 ate 2014).  

Tabela 4.1.2.2 Calculo das probabilidades de desemprego em Salvador no período entre 

2000 e 2014. 

Anos P(Y=1/xi) 
2000 16% 
2001 14% 
2002 17% 
2003 16% 
2004 17% 
2005 15% 
2006 17% 
2007 14% 
2008 16% 
2009 11% 
2010 12% 
2011 11% 
2012 10% 
2013 12% 
2014 10% 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

4.2 Analise temporal do município de Salvador no período entre 2000 e 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Figura 4.2.1 – Taxa mensal de desemprego na região metropolitana em Salvador, no 
período entre 2000 a 2014, referente ao Censo. 

 



 

 

Após realizar o teste de Cox Stuart verificou-se que para a taxa de desemprego na 

região metropolitana em Salvador é decrescentre no período entre 2000 e 2014. Para 

utilizar uma das técnicas de geoestatistica, na detecção de padrão espacial é necessário 

verificar um dos pressupostos de normalidade, com isso foi realizado o Teste de Shapiro–

Wilk, ao nível 5% de significância, o p-valor foi de 2,726e-11, logo, há evidencias que os 

dados não seguem uma distribuição normal. A Figura 4.2.1 representa a taxa mensal de 

desemprego na região metropolitana em Salvador, no período entre 2000 e 2014, 

considerando 180 meses. Observa-se que com o passar dos meses a taxa de 

desemprego tende a diminuir. 

 

Tabela 4.2.1 - Análise Descritiva da taxa mensal de desemprego na região metropolitana  
em Salvador, no período entre 2000 a 2014. 

 

Resumo                                                   Taxa mensal de desemprego (%)      

Mínimo                                                                   13,60 

1º Quartil                                                                17,98 

Mediana                                                                 21,90 

Média                                                                     22,05 

3ª Quartil                                                                26,00 

Máximo                                                                  30,00 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

A Tabela 4.2.1 é referente à taxa total de desemprego na região metropolitana em 

Salvador no período entre 2000 e 2014. Observa-se que a taxa de desemprego varia 

entre 13,60% e 30,00%, em que 50% da taxa mensal de desemprego está entre 17,98% 

e 26,00%. Além disto, verifica-se que 50% da taxa mensal de desemprego é pelo menos 

21,90% 

Representação gráfica para taxa de desemprego da região metropolitana de 

Salvador no período entre 2000 e 2014, considerando cada variável, tais como; sexo, 

idade, posição e raça, respectivamente. 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Figura 4.2.2 – Taxa de desemprego por sexo na região metropolitana de Salvador 

no período entre 2000 e 2014  

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Figura 4.2.3 – Boxplot da taxa de desemprego por sexo na região metropolitana de 

Salvador no período entre 2000 e 2014  

 

As duas Figuras 4.2.2 e 4.2.3 representam a taxa de desemprego por sexo na 

região metropolitana de Salvador no período entre 2000 e 2014, nota-se que no decorrer 

do tempo a taxa de desemprego para o sexo feminino é superior ao do sexo masculino. O 

Teste de Shapiro–Wilk foi realizado a fim de verificar se a taxa de desemprego em 

Salvador no período entre 2000 e 2014 segue distribuição normal. A hipótese testada foi 

se a taxa de desemprego em Salvador segue distribuição normal. Ao nível 5% de 
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significância, o p-valor foi de 2,286e-06, logo, há evidencias que os dados não seguem 

uma distribuição normal. 

Neste trabalho ajustamos treze modelos considerando as quatro variáveis (sexo, 

idade, cor e posição) 

logit (𝜋=𝛽0 + 𝛽𝑖Autocovi), para i=1, 2, 3, ..., 12, 13.                      (1)  
 
 

𝜋 =
𝑒𝛽0+𝛽𝑖𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑖

1+𝑒−𝛽0+𝛽𝑖𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎i=1, 2, 3,..., 12, 13                               (2) 

 
Tabela 4.2.2 – Coeficientes para os modelos autologístico em Salvador no período entre 
2000 e 2014. 
 

  Estimativa Erro padrão p-valor 

Modelo 1 Intercepto1 -1,2637 0,3141 5,74e-05***
 

Autocov1 3,2631 0,4313 3,86e-14***
 

Modelo 2 Intercepto2 -1,4456 0,3428 2,47e-05 *** 

Autocov2 3,4619 0,4823 7,06e-13 *** 

Modelo 3 Intercepto3 -1,5072 0,3578 2,52e-05 *** 

Autocov3 3,5028 0,5122 7,97e-12 *** 

Modelo 4 Intercepto4 -1,5545 0,3710 2,79e-05 *** 

Autocov4 3,5350 0,5383 5,13e-11 *** 

Modelo 5 Intercepto5 -1,6413 0,3876 2,28e-05 *** 

Autocov5 3,6450 0,5690 1,49e-10 *** 

Modelo 6 Intercepto6 -1,7128 0,4029 2,13e-05 

Autocov6 3,7322 0,5957   3,72e-10 *** 

Modelo 7 Intercepto7 -1,7518 0,4140   2,32e-05 *** 

Autocov7 3,7694 0,6145    8,58e-10 *** 

Modelo 8 Intercepto8 -1,7950 0,4243 2,33e-05 *** 

Autocov8 3,8192 0,6328   1,59e-09 *** 

Modelo 9 Intercepto9 -1,8918   0,4388 1,62e-05 *** 

Autocov9 4,0273 0,6642 1,33e-09 *** 

Modelo 10 Intercepto10 -1,9465 0,4499 1,52e-05 *** 

Autocov10 4,1509 0,6865 1,48e-09 *** 

Modelo 11 Intercepto11 -1,9916 0,4609 1,55e-05 *** 

Autocov11 4,2509 0,7063 1,76e-09 *** 

Modelo 12 Intercepto12 -2,0153 0,4702 1,82e-05 *** 

Autocov12 4,3110 0,7220 2,36e-09 *** 

Modelo 13 Intercepto13 -2,0115 0,4779 2,57e-05 *** 

Autocov13 4,3201 0,7335 3,86e-09 *** 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

Modelo autologístico considera a variável resposta dicotomizada abaixo  ou acima da 
media anual da taxa mensal de desemprego e covariável a informação  dos i tempos 
anteriores, com i=1, 2, ..., 13. 



 

 

 
Tabela 4.2.3 – Probabilidade da taxa mensal de desemprego ser maior que a taxa média  

anual de desemprego em Salvador no período entre 2000 e 2014. 
 

 Estimativa 

Modelo 1 𝜋 =
𝑒−1,2637+3,2631𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 1

1 + 𝑒−1,2637 +3,2631𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 1
 

Modelo 2 𝜋 =
𝑒−1.4456+3.4619𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 2

1 + 𝑒−1.4456 +3.4619𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 2
 

Modelo 3 𝜋 =
𝑒−1.5072+3.50287𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 3

1 + 𝑒−1.5072 +3.50287𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 3
 

Modelo 4 𝜋 =
𝑒−1.5545+3.5350𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 4

1 + 𝑒𝑒−1.5545 +3.5350 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 4
 

Modelo 5 𝜋 =
𝑒−1.6413+3.6450𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 5

1 + 𝑒−−1.6413+3.6450𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 5
 

Modelo 6 𝜋 =
𝑒−1.7128+3.7322𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 6

1 + 𝑒−1.7128 +3.7322𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 6
 

Modelo 7 𝜋 =
𝑒−1.7518+3.7694𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 7

1 + 𝑒−1.7518 +3.7694𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 7
 

Modelo 8 𝜋 =
𝑒−1.7950+3.8192𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 8

1 + 𝑒−1.7950+3.8192𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 8
 

Modelo 9 𝜋 =
𝑒−1.8918+4.0273𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 9

1 + 𝑒𝑒−1.8918 +4.0273 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 9
 

Modelo 

10 

𝜋 =
𝑒−1.9465+4.1509𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 10

1 + 𝑒−1.9465+4.1509𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 10
 

Modelo 

11 

𝜋 =
𝑒−1.9916+4.2509𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 11

1 + 𝑒−1.9916+4.2509𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 11
 

Modelo 

12 

𝜋 =
𝑒−2.0153+4.3110𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 12

1 + 𝑒−2.0153 +4.3110𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 12
 

Modelo 

13 

𝜋 =
𝑒−2.0115+4.3201𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 13

1 + 𝑒𝑒−2.0115 +4.3201 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣 13
 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A Tabela 4.2.2 corresponde aos coeficientes para os modelos autologístico (variável 

resposta dicotomizada abaixo ou acima da media anual da taxa mensal de desemprego 

(0 ou 1, respectivamente) e covariável a informação dos i tempos anteriores, com i=1, 2, 



 

 

..., 13) em Salvador no período entre 2000 e 2014. Observa-se que a informação dos 

tempos anteriores abaixo ou acima da media anual da taxa mensal de desemprego foi 

significativa, ou seja, a informação de cada um dos 13 meses anteriores ponderada pela 

distancia do tempo foi significativa.  

A Tabela 4.2.3 é referente à probabilidade da taxa mensal de desemprego ser maior 

que a taxa média anual de desemprego em Salvador no período entre 2000 e 2014. Para 

a informação do tempo anterior (Modelo 1), observa-se que quando a taxa de 

desemprego mensal do tempo anterior foi abaixo da média da taxa de desemprego anual, 

existe 22,03% de chance do mês atual apresentar taxa mensal de desemprego acima da 

média anual e quando a taxa de desemprego mensal do tempo anterior foi acima da 

média da taxa de desemprego anual, existe 88,07% de chance do mês atual apresentar 

taxa mensal de desemprego acima da média anual. 

 

4.3 Analise Espacial dos municípios do estado da Bahia em 2010. 
 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva da taxa de desemprego a fim de 

conhecer o comportamento dos dados. 

Tabela 4.3.1 - Análise Descritiva da taxa de desemprego dos 

municípios do Estado da Bahia, no ano de 2010. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A Tabela 4.3.1 é referente à taxa total de desemprego dos municípios do Estado da 

Bahia, no ano de 2010. Observa-se que a taxa de desemprego varia entre 2,75% e 

25,48%, em que 50% da taxa de desemprego está entre 6,65% e 11,75%. Além disto, 

verifica-se que em 50% dos municípios Baianos a taxa de desemprego é de pelo menos 

8,93%. 

Resumo                                                   Taxa de desemprego (%)      

Mínimo                                                                   2,750 

1º Quartil                                                               6,650 

Mediana                                                                 8,930 

Média                                                                     9,555 

3ª Quartil                                                              11,750 

Máximo                                                                 25,480 

 



 

 

Posteriormente foi verificado pressuposto de normalidade que é utilizado em 

geoestatistica para a utilização do envelope simulado do semivariograma a fim de verificar 

a existência de padrão espacial aleatório. A hipótese testada foi se a taxa de desemprego 

dos municípios baianos no ano de 2010 era proveniente de uma população com 

distribuição normal, para isso foi realizado o Teste de Shapiro–Wilk. Porém, ao nível 5% 

de significância, o p-valor foi de 2,726e-11, logo, há evidencias que os dados não 

provenientes de uma população com distribuição normal, ou seja, foi necessário 

verif icar a existência de padrão espacial aleatório através da adaptação do 

Teste de Aleatorização de Mantel (VIOLA,2007). 

A estatística utilizada no teste de aleatorização de Mantel é o coeficiente de 

correlação linear de Spearman entre os elementos das duas matrizes A e B, a 

distância das localizações das observações e a distância das respostas, 

respectivamente. Após a real ização do teste,  considerando que a hipótese 

testada era de que  existe padrão espacial  a leatór io,  ao nível  de 5% de 

signif icância o p -valor fo i de 0,4988, logo não fo i reje itada a hipótese 

testada, ou seja,  foi verif icado que não existe padrão espacial  da taxa de 

desemprego nos municípios baianos no ano de 2010



 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Figura 4.3.1 – A taxa de desemprego dos municípios do Estado da Bahia, no ano de 

2010. 

 

A Figura 4.3.1 mostra a distribuição da taxa de desemprego dos municípios do 

Estado da Bahia, no ano de 2010. Observa-se que a distribuição é aleatória, logo não é 

possível identificar as regiões com maior taxa de desemprego. 

 

 

Fonte: Portal noticias da Globo (G1) 

Figura 4.3.2 – Taxa de desemprego no Brasil, por regiões, em 2015. 

 



 

 

A Figura 4.3.2 refere-se à taxa de desemprego no Brasil em 2015 por regiões, foi 

retirado do portal de noticias da globo (G1) no dia 05/2015. A região nordeste apresenta 

nesse período a maior taxa de desemprego com 9,6% seguido pela região Norte com 

8,7%. A região com menor taxa de desemprego em 2015 foi Sul com 5,1%. 

 

 

5. CONCLUSÃO 
   

A analise dos microdados para os anos de 2000 a 2014 na região metropolitana 

de Salvador mostrou que grau de escolaridade (analfabeto, fundamental, médio e 

superior), cor (branca, parda, preta e outros), local de residência (Salvador e outros 

municípios), posição de família (chefe, filho, conjugue e outros), seguro de 

desemprego (sim, não e outros) e sexo (feminino e masculino) são variáveis 

significativas ao modelo, com exceção dos anos 2008 e 2009 que o sexo não foi 

significativo. 

O teste de aleatorização com a matriz de Mantel indicou padrão espacial 

aleatório para a taxa de desemprego no ano de 2010 nos municípios baianos.  O 

desemprego depende de outras variáveis, não apenas de sua localização geográfica. 

Para a taxa de desemprego da região metropolitana de Salvador no período entre 

2000 e 2014 verificou-se que a taxa nos tempos anteriores influenciou na taxa do ano 

de 2014. Estudos adicionais estão sendo realizados considerando os dados mensais. 

As elevadas taxas de desemprego, redução salarial e geração de postos de 

trabalho precários contribuem para a desestruturação do mercado de trabalho, além 

do modelo econômico de modernização e inserção competitiva na economia mundial. 

Nos últimos anos, diversos estabelecimentos comerciais foram abertos sem critério, 

com estrutura tributária inadequada, altos juros e ausência de políticas comercial 

defensiva. Observa-se uma tendência de expansão do desemprego no Brasil nos 

últimos anos. 
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