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RESUMO 

Esta monografia tem como objetivo testar a aplicação da curva de Phillips e da lei de Okun 

para a Espanha e Zona do Euro ao longo do período do ano 2000 a 2017. Para tanto, 

empregou-se o modelo aceleracionista para a curva de Phillips, e o modelo gap model para 

a teoria da Lei de Okun. A partir dos resultados econométricos obtidos via modelo de 

mínimos quadrados ordinários (MQO), a conclusão a que se chegou é que a curva de 

Phillips não conseguiu explicar as relações macroeconômicas entre as variáveis inflação e 

desemprego, para o caso da economia espanhola. Contudo, ela explica a relação entre essas 

variáveis no caso da Zona do Euro. Para a lei de Okun, houve dificuldades no ajuste dos 

modelos que se refere a Zona do Euro, porém no modelo estimado para a Espanha foi 

possível chegar a resultados considerados confiáveis do ponto de vista estatístico quando a 

variável dependente foi o gap do produto. Neste caso, foi possível comprovar a relação 

inversa entre produto e desemprego de forma categórica. Por outro lado, quando a variável 

dependente foi o gap do desemprego, não se pôde afirmar tal relação. 

 

Palavras-chave: Curva de Philips; Lei de Okun; Crescimento; Inflação; Desemprego; 

Espanha; Zona do Euro; Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A crise financeira internacional de 2008 afetou diversas variáveis 

macroeconômicas, nos vários países ao redor do mundo, tendo tido grande impacto na 

Zona do Euro como um todo, e, mais especificamente em alguns países da região, como a 

Espanha, que passou a ter altas taxas de desemprego.  

 Em tal crise, o papel do governo foi muito discutido, sendo visto como necessário, 

por alguns estudiosos, algum nível de intervenção. O governo pôde-se valer, por exemplo, 

das políticas monetária e fiscal.  

 O estudo de teorias que envolvem a macroeconomia traz algumas questões que são 

a base para formulação de políticas e discussões sejam elas no âmbito nacional ou até 

mesmo em um bloco econômico que envolva a mesma unidade monetária. Assim, o papel 

do governo na economia, o nível de crescimento, o mercado de trabalho e a inflação são 

variáveis relevantes neste tipo de análise. Muitos economistas buscam entender como esses 

componentes da economia são internamente determinados e, principalmente, como se 

relacionam. 

Mankiw (2008) apresentou duas relações de grande relevância em torno da variável 

desemprego. A primeira delas é entre a inflação e o nível de desemprego. A segunda é a 

relação que existe entre os indicadores da produção de determinado país e/ou bloco 

econômico e o seu nível de emprego.  No primeiro caso, a teoria macroeconômica mostra 

que uma possível proxy1 para tal tipo de análise é a curva de Phillips, teoria que expõe a 

relação inversa entre a taxa de inflação e o nível de desemprego (MANKIW 2008). Já a 

relação contrária entre crescimento e desemprego é denominada como lei de Okun 

(MANKIW 2008). 

Agora, é imprescindível fazer os seguintes questionamentos: quais conjecturas 

alimentam estas afirmações? É possível observar tais relações empiricamente? Mankiw 

(2008) afirma que tanto a curva Phillips quanto a lei de Okun são adequadas para o 

esclarecimento, por meio de suas relações macroeconômicas, de uma gama de fatos 

empíricos. 

Ainda, em tempo, e de acordo com Mankiw (2008), embora o conceito da curva de 

Phillips tenha surgido no final dos anos 50 e o da lei de Okun em primórdios dos anos 60, 

até a atualidade, ambas as teorias são consideradas importantes no auxílio da tomada de 

decisões de políticas macroeconômicas.  

                                                           
1   Uma variável considerada proxy é aquela que relaciona, porém não é idêntica a uma variável explicativa 

não observada em análises de regressão múltipla (WOOLDRIDGE 2011) 
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Desde as suas respectivas origens, ambas as teorias sofreram algumas adaptações, 

conforme a mudança da conjuntura econômica de determinado momento ou até mesmo 

devido a questionamentos teóricos, propostos por diferentes economistas. 

Apesar dos ajustes realizados na curva de Phillips por Samuelson e Solow em 1960, 

por Friedman em 1968 e Phelps em 1968, a maneira como as variáveis utilizadas na teoria 

se relacionam permanece oscilando de país para país, ou até mesmo de bloco econômico 

para bloco econômico e ao longo do tempo (BLANCHARD 2009). No caso da lei de 

Okun, pesquisas mostram que o coeficiente de Okun não varia apenas de acordo com as 

amostras de tempo e espaço, mas também se altera conforme a particularização e o método 

empregados na estimação (MAZA e VILLAVERDE 2007).  

Por que não então utilizar de um fato tão recente que aconteceu e que ainda traz 

efeitos negativos para economia mundial, como a crise norte-americana de 2008, e 

relacioná-la ao contexto de um bloco econômico e monetário como a União Europeia, e 

ainda relacionar/comparar com uma economia deste mesmo bloco considerada periférica 

como a Espanha?  Ou melhor ainda: relacionar esse fato histórico e testar/comprovar 

cientificamente com teorias que são aplicadas diretamente nas políticas econômicas e 

verificar a eficiência delas neste caso em específico? 

Feitas estas observações, questiona-se a curva de Phillips e a lei de Okun são 

válidas para a economia espanhola como também para o bloco europeu Zona do Euro no 

período compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2017. A escolha deste período 

tem como finalidade verificar se a crise de 2008 causou impacto nas variáveis 

macroeconômicas utilizadas neste trabalho. 

 

1.1 Hipótese 

 

As teorias da Lei de Okun e Curva de Phillips, podem explicar mudanças nas 

variáveis macroeconômicas desemprego, inflação e produto na região da Zona do Euro e 

Espanha. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Testar a aplicação da Curva de Phillips e da Lei de Okun para a Zona do Euro e 

para a Espanha no período de 2000 a 2017. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretende-se: 

 

a) Fazer uma revisão dos fatos históricos e econômicos relacionados às regiões da 

Espanha e Zona do Euro; 

b) Fazer uma revisão de literatura acerca das teorias da Lei de Okun e Curva de 

Phillips aplicadas neste trabalho e suas utilizações em outros trabalhos acadêmicos; 

c) Verificar a aplicabilidade da Curva de Phillips e da Lei de Okun quando comparada 

ao contexto histórico e comparar Espanha e Zona do Euro. 

d) Concluir se de fato as teorias utilizadas são as melhores para relacionar taxas de 

desemprego e outras variáveis. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho, buscando atingir a sua finalidade, foi dividido em cinco seções: no 

primeiro elaborou-se a introdução do tema proposto. No segundo tratou-se sobre a revisão 

de literatura, feita de modo temático, onde foram abordados o contexto histórico e 

econômico antes e pós-crise de ambas as regiões abordadas tratadas nessa monografia, 

além de demonstrar a estrutura teórica da curva de Phillips e da lei de Okun, e suas 

mudanças/utilizações em diferentes trabalhos acadêmicos. No terceiro capítulo discorreu 

sobre a metodologia utilizada e também a respeito dos dados coletados e utilizados nesta 

monografia. No quarto capítulo apresentou-se e discutiu-se os resultados que foram 

obtidos. E, por fim, a quinta parte traz a conclusão e recomendações para estudos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Histórico da formação da União Europeia e os impactos causados pelas crises 

de 2008 e 2010. 

A União Europeia teve origem logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de unir os países  que  foram  altamente  afetados  em  suas  esferas econômicas e 

sociais, a fim de instaurar uma organização entre Estados que promovessem o crescimento 

e desenvolvimento dos países coligados. Diniz e Jayme (2012), listaram alguns dos 

importantes marcos na constituição da união econômica e monetária do continente 

europeu:  

 

“(i) a constituição da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (1951); 

(ii)  a assinatura do Tratado de Roma (1957), que deu ênfase à 

unificação pela via econômica, com a instituição da Comunidade 

Econômica Européia (CEE); 

(iii) criação do ERM (Exchange Rate Mechanism) e a posterior 

entrada em vigor do Sistema Monetário Europeu (1979), que contribuiu 

para a estabilização inflacionária dos países membros, cujas taxas de 

câmbio foram fixadas em relação ao Deutsche Mark.”(DINIZ e JAIME, 

pág. 146, 2012) 

 

No ano de 1992, foi assinado o tratado de Maastricht2 (ou em português, o tratado 

da União Européia), onde criou-se formalmente uma instituição com o mesmo nome. No 

tratado, foram instituídas novas regras de cooperação entre os países, além de estabelecer 

regras para a adoção de uma moeda comum com o intuito de se criar um efetivo mercado 

entre os cidadãos e as entidades Européias oriundas desta Comunidade que acabara de 

surgir. Em 1997, o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi a última prática aplicada antes 

da implantação do Euro, que foi inicialmente, a partir de 19993, utilizado como moeda 

virtual nas operações de pagamento que não envolvia moeda em espécie; e, a partir de 

2002, o Euro foi emitido e passou a circular por meio do Banco Central Europeu, 

instituição esta que também se tornou responsável pela política monetária da nova moeda4. 

                                                           
2 Maastricht: uma das mais antigas cidades holandesas e, hoje, é capital da província de Limburgo. Cidade 

onde foi assinado o Tratado de Maastricht em 1992. 
3 Segundo Carvalho et. al. (Economia Monetária e Financeira: teoria e política./Elsevier – 2007) a moeda 

deve desempenhar as funções de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Neste caso, o Euro 

assumiu papel de moeda mesmo que ainda não houvesse a emissão do papel moeda físico.  

4 Para maiores informações sobre a origem do Euro basta acessar: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro. 
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Contudo, os países que firmaram esse acordo de união monetária possuíam 

assimetrias no âmbito econômico (sejam elas produtivas ou financeiras) conforme é dito no 

artigo de Costas Lapavitsas (2011). E, uma das principais consequências negativas desta 

integração foi justamente aquela onde os países considerados periféricos ou 

internacionalmente conhecidos como os PIIGS5 (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e 

Espanha), passaram a ter sucessivos déficits em suas respectivas balanças comerciais, e, 

consequentemente, nos saldos de transações correntes em momentos de crises financeiras e 

econômicas; pois, o processo produtivo e financeiro divergentes entre os países que 

compõem o bloco, contrapõe qualquer estratégia de acompanhar o desenvolvimento 

econômico de países como a França e Alemanha, por exemplo.   

Além disso, cabe dizer que toda e qualquer diferença na base produtiva entre os 

países (especialmente aquelas onde os países beneficiados eram aqueles mais 

desenvolvidos) nos diferentes ciclos/períodos, afetaram essa diferença de produtividade e 

geraram maiores assimetrias na economia Européia, principalmente, entre esses países 

mais desenvolvidos e os países considerados periféricos (PIIGS) como, por exemplo, o 

caso específico alemão versus países periféricos europeus. A diferença de produtividade 

(maior na Alemanha) e a diferença das taxas inflacionárias entre estes países afetaram o 

saldo do Balanço de Pagamentos e o termo de troca destes países menos ricos 

(LAPAVITSAS, 2011). 

Ademais, a inflação alemã sendo menor que a de outros países, diminuiu a 

competitividade dos produtos oriundos de países periféricos dentro do mercado comum 

europeu. Com essa união, se consolidou (de uma maneira não oficial), na Zona do Euro, 

uma divisão interna do trabalho, onde as economias periféricas se tornaram responsáveis 

pelo fornecimento de bens de menor valor agregado, e importavam de economias como 

Alemanha e França, bens de maiores valores agregados, principalmente da primeira que é 

considerada a maior economia da Europa (LAPAVITSAS, 2011). 

Com essa certa “desvantagem” na questão econômica, e também devido a esses 

déficits na balança comercial, e, principalmente no saldo de transações correntes, os países 

periféricos financiavam seus déficits via Investimento Direto Estrangeiro (o que acarreta 

endividamento externo), e, por meio de aquisição de empréstimos nas principais praças 

financeiras da Zona do Euro, o que posteriormente incorreu num processo de 

endividamento externo que foi efetivamente facilitado pelo processo de desregulamentação 

financeira, e também em alguma medida, pela unificação das principais financeiras da 

União Europeia, que permitiram o fácil acesso ao crédito dentro da praça da Zona do Euro, 

                                                           
5 PIIGS: acrônimo pejorativo para designar o conjunto das economias de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e 
Espanha. A expressão “PIIGS” faz analogia à expressão inglesa “PIG” (do inglês porco) a fim de 
demonstrar que as economias dos respectivos países não se encontram em uma situação favorável devido ao 
seu crescente grau de endividamento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto).  
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devido ao processo de unificação monetária (em tese, todos os países compreendidos ali, 

produzem e ganham em Euro, o que efetivamente do ponto de vista do endividamento, é 

um risco menor). 

Uma das estratégias de crescimento dos países considerados periféricos foi 

principalmente a ampliação do crédito e a expansão do segmento imobiliário ao setor 

interno (empresas, bancos e famílias) na primeira metade dos anos 2000, visto que a 

economia mundial se encontrava numa fase de alto crescimento e baixas taxas de juros. 

Essa “facilidade” de endividamento que existiu, gerou um processo intenso de 

endividamento, principalmente, das famílias e empresas (LAPAVITSAS, 2011). 

É conhecido que, após a incorporação de mais países ao bloco da União Europeia, 

em 2004, (onde alguns adotaram o Euro como moeda), sendo que maior parte deles são 

originários do centro e leste europeu, fizeram com que as assimetrias da União Europeia 

disparassem. Sendo assim, se tornou necessário, conforme Pereira e Cintra (2014), 

desenvolver políticas regionais que visassem o desenvolvimento destas áreas, 

historicamente atrasadas, buscando a diminuição do alto grau de sensibilidade e 

vulnerabilidade que esses países se encontravam se comparados aos países fundadores do 

bloco. 

Obviamente, com todas essas particularidades, em 2008, a economia Europeia não 

ficou ilesa dos efeitos nocivos da crise do "subprimes". Tal crise que teve origem nos EUA 

devido a uma elevação manipulada dos preços dos imóveis e que gerou efeitos colaterais 

em economias de todo o mundo em virtude de os outros países, de certa forma, 

apresentarem alguma “dependência” (no caso de países subdesenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento como, por exemplo, o Brasil), ou “ligação” com a economia americana, 

principalmente no que tange aos investimentos (que é o caso dos principais países 

compreendidos na Zona do Euro). 

Tal relação de “dependência”, e/ou ligação, com a economia americana fez com 

que a economia mundial sofresse um “efeito dominó”. Este desencadeando uma crise 

econômica global decorrente de uma especulação em relação à existência de uma bolha 

imobiliária6 e de uma crise dos derivativos7, que posteriormente resultou na falência do 

Banco Lehman Brothers (fundado em 1850) em 2008 e consequentemente, levou os 

                                                           
6 Bolha imobiliária: Um excesso na demanda por imóveis faz com que os preços dos mesmos sejam elevados 
a patamares muito altos, o que faz com que os agentes econômicos passem a enxergar a compra de imóveis 
como um bom investimento seja ele para compra e venda ou para aluguel. Esse excesso de aumento nos 
preços faz que outros agentes fiquem desestimulados a fazer negócios e isso consequentemente gera uma 
redução na demanda e sucessivas quedas nos preços. Em consequência disto, os agentes tomadores de crédito 
junto aos bancos (no caso dos EUA que tiveram fácil acesso ao crédito e com reduzidas taxas de juros), se 
tornam inadimplentes gerando uma maxidesvalorização (no caso dos EUA, nas letras hipotecárias) e 
posteriormente momentos de crise no sistema econômico. 

7 Derivativos: são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo subjacente, taxa de referência 
ou índice. O ativo subjacente pode ser físico (café, ouro, etc.) ou financeiro (ações, taxas de juros, etc.), 
negociado no mercado à vista ou não (é possível construir um derivativo sobre outro derivativo  
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Estados Unidos, e posteriormente, todo o sistema financeiro global a sofrer com o que se 

considera a maior crise econômica dos últimos tempos.8 

Com o aprofundamento desta crise financeira e a queda nas expectativas dos 

agentes econômicos, parecia não existir uma solução que pudesse se originar do setor 

privado para conter a crise na qual o mundo se afundava. Com isso, houve a intervenção 

dos Estados (inclusive os de países europeus), que adquiriram papéis de liquidez duvidosa 

de bancos que se encontravam em vulnerabilidade financeira como forma de amenizar os 

efeitos colaterais desta crise visando salvar o setor privado de prejuízos ainda maiores.  

De certo modo, a aquisição destes papéis resultou numa “transferência de 

obrigações” por parte do setor privado para o setor público, e, em seguida, numa certa 

“estatização da dívida”, derivada da crise dos subprimes, por parte dos Estados, isso 

acabou acarretando, como afirmam Diniz e Jayme (2012), num reaparecimento de grandes 

déficits públicos no bloco europeu, fruto da necessidade de atenuar os efeitos recessivos 

via demanda e salvar os grandes bancos da falência. Isso posteriormente, gerou um efeito 

de crise após crise; pois, logo após a “recuperação” da crise dos derivativos, as economias 

mundiais se viram num novo período de crise, só que, agora, uma crise da dívida pública 

que teve impactos relevantes, principalmente, nos países da Zona do Euro. 

Por isso, logo após a crise enfrentada, por volta de 2010, se tornou ainda mais 

difícil controlar a tal vulnerabilidade que o sistema econômico europeu enfrentava devido à 

prioridade da União Europeia em recapitalizar as entidades de crédito, como também em 

adotar políticas de austeridade e se dedicar ao ajuste orçamentário, ao invés de realizar uma 

reforma bancária necessária, pois, foi neste setor que se iniciou esta crise (ROCHA e 

ARAGÓN 2012). 

Como consequência, a crescente dívida dos Estados europeus (principalmente dos 

países periféricos), fez com que os mesmos tomassem emprestado mais recursos de forma 

a poderem honrar seus compromissos financeiros, só que agora de forma que trouxesse 

mais prejuízos às respectivas economias, pois, além de contratarem empréstimos de 

maneira mais dispendiosa, elas também se viram forçadas a intervir no “estado de bem-

estar social” muito defendido pelos europeus, para poderem reduzir seus respectivos 

déficits no saldo de suas balanças comerciais (MOREIRA, 2010). 

Obviamente, estes não foram os únicos motivos pelos quais se fizeram desencadear 

a crise da dívida soberana Europeia, muito pelo contrário, ela é resultado de uma complexa 

combinação de fatores, dentre eles estão também às facilidades de obter crédito no período 

econômico anterior que levaram à concretização de operações de crédito com maior risco 

(assim como os EUA); às políticas orçamentais que, em grande parte, resultaram em 

                                                           
8 Leia mais sobre: https://jlcoreiro.wordpress.com/2011/09/13/origem-causas-e-impacto-da-crise-valor-

economico-13092011/ 
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déficits econômicos; à crise financeira que resultou em desequilíbrios no comércio 

internacional; à recessão mundial, que foi desencadeada após o estouro da crise de 2008; e, 

além disso, alguns autores também consideram o fato da Eurozona utilizar a mesma 

moeda. Todos estes fatos citados levaram à consequências na economia real dos países 

compreendidos na Zona Euro, principalmente afetando a taxa de desemprego das 

economias Europeias. 

 

2.2 Contexto histórico espanhol e sua economia no pós crise de 2008 

Após um longo e lento processo de transição da política espanhola, que viveu a 

ditadura por mais de quarenta anos, foram realizadas as primeiras eleições parlamentares 

livres. Sendo que, 

“A UCD (União do Centro Democrático), de Adolfo Suárez, e o PSOE 

(Partido Socialista Operário Espanhol) de Felipe González, com 34% e 

29% de votos respectivamente, saem vencedores em detrimento dos 

partidos mais radicais como o Partido Comunista (que acabava de ser 

legalizado), à esquerda, e a Aliança Popular, à direita. A transição 

democrática espanhola culminaria com a adoção de uma nova 

constituição em dezembro de 1978.”(ALTMAN, Portal Ópera Mundi. 26 

de agosto de 2016). 

 

O parlamento europeu, como forma de mostrar seu apoio econômico à nação 

espanhola, aprovou uma resolução parabenizando a realização das primeiras eleições 

democráticas no país, confirmando sua vontade política de autorizar que a Espanha 

ocupasse seu lugar na comunidade da União Europeia o quanto antes (POWELL, 1994). 

Este fato foi indispensável para a incorporação da Espanha, em 1986, à Comunidade 

Econômica Européia (CEE), e também na sua entrada, no final de 1977 no Conselho da 

Europa (PEREIRA e CINTRA 2014). 

A partir da instauração da democracia, a taxa de crescimento espanhola elevou-se a 

níveis bastante significativos no decorrer dos anos, o chamado milagre econômico europeu 

(LORÍA, 2012). Tal situação pode ser retratada a partir da evolução da taxa de crescimento 

do produto Interno Bruto (PIB) demonstrado na Figura 1. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Dados obtidos no portal datosmacro.com, disponível em: 

<http://www.datosmacro.com/paro/espana>. 

 

Mesmo com certo declínio na taxa de crescimento do PIB espanhol no período de 

1987 a 1993, que pode ter sido, segundo Mankiw (2008) ocasionado devido aos generosos 

benefícios concedidos aos desempregados, como também, à queda na demanda por mão de 

obra não qualificada em relação à qualificada. Já, de 1994 a 2007 observou-se que a 

Espanha obteve taxas de crescimento variando de, aproximadamente 2% a 4,7% ao ano, 

quando em 2008, houve uma queda abrupta no comportamento da taxa de crescimento do 

PIB, passando a menos de 2%, chegando a patamares negativos de 2009 a 2014, quando a 

economia espanhola deu sinais de recuperação, com taxas de crescimento em torno de 1%. 

Um dos fatores que influenciaram as taxas de crescimento do PIB da Espanha 

estarem no intervalo de 2% a 4%, no período de 1995 a 2007, foi o modelo econômico 

caracterizado pela estabilidade fiscal e a recuperação do emprego baseada no ramo das 

construções que gerou forte crescimento econômico. Em 1999, com a implantação do Euro 

e com a adesão da Espanha por parte desta unidade monetária, foi permitido que o país 

expandisse ainda mais seu setor de construção e sua demanda por bens e serviços, por meio 

 do crédito a curto prazo, o que influenciou na diminuição da taxa de desemprego 

espanhola que vinha crescendo gradualmente até meados dos anos 90.  

Como nos Estados Unidos, a Espanha no período de 1995 a 2007, se concentrou em 

setores intensivos do mercado imobiliário, conforme é descrito por Loría et. al. (2012): 

 

“... no período de 1995 a 2007 a economia espanhola se concentrou em 

setores intensivos de mão-de-obra e com pouco potencial tecnológico. 

Setores como construção e serviços foram os responsáveis por absorver 

Figura 1: Evolução da taxa de crescimento do PIB - Espanha, 1980 a 2014 

http://www.datosmacro.com/paro/espana
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milhões de postos de trabalho, inclusive com contratação de mão-de-obra 

imigrante, em sua maioria latino-americanos.” (LORIA et al., 2012, p. 

136 apud Corsetti et al., 2011, tradução nossa). 

 

Assim, tem-se alguns fatos que levaram a redução da taxa de desemprego 

espanhola e ao crescimento econômico neste período, como: a contratação de mão de obra 

no setor de construções e serviços, mesmo que em contratos de trabalho temporários; a 

entrada de capital estrangeiro no país, após a unificação monetária entre os países 

compreendidos na Zona Euro, sejam eles via do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), ou 

por meio da contratação de crédito em praças Europeias.  

Ressalta-se que no curto prazo, os investimentos influenciaram positivamente a 

taxa de crescimento, mesmo que gerando um endividamento externo do país, que veio 

sofrer os impactos do mesmo a partir da segunda metade de 2007, momento onde eclodiu a 

crise dos subprimes. Neste período, é interessante confrontar as taxas de desemprego 

espanhol e da Zona do Euro, conforme Figura 2. 

 

 

 

Fonte: Extraído de Portal expansion.com (http://www.datosmacro.com/paises/comparar/zona-

euro/espana?sector=Paro&sc=XE09#t) 

 

Observe, que de acordo com a Figura 2, que é nítida a grande diferença entre as 

taxas de desemprego da Espanha e da Zona do Euro, principalmente no período anterior à 

crise de 2008, onde a Espanha experimentou taxas superiores a toda a Zona do Euro, 

exceto a partir de junho de 2005, onde a Espanha obteve um percentual menor em sua taxa 

de desemprego, aproximadamente, de 8,9%, chegando a 8,6% em setembro do mesmo ano 

(menor taxa do período analisado) e a 8,8% em fevereiro de 2016. Vale ressaltar que, este 

foi o único período onde a Espanha obteve uma taxa de desemprego inferior à da média de 

toda a Zona do Euro. 

Mesmo assim, observou-se que a taxa de desemprego espanhola veio decrescendo 

de forma geral a partir de julho de 1995 (devido aos fatos históricos acima mencionados) 

Figura 2:Comparação da evolução das taxas de desemprego espanhol e da Zona 

do Euro no período de 1986 a 2016 . 
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até meados de 2007 (início dos sinais da crise de 2008), a partir daí a taxa subiu 

rapidamente, e a níveis muito elevados, chegando a 26,3% em julho de 2013 (depois de o 

país ter enfrentado a crise de 2008 e a crise de 2010/2011). A partir de 2014 a taxa 

espanhola está com tendência ao decrescimento, porém, ainda assim o país experimenta 

níveis altos de desemprego. No mesmo período, a taxa de desemprego da Zona Euro 

encontra-se em torno de 10,2%, o que denota que a Espanha apresenta, praticamente o 

dobro do percentual de desempregados de toda Eurozona. 

No caso específico espanhol, a interdependência e sensibilidade diante dos 

problemas econômicos ocorridos nos Estados Unidos, e até mesmo a dificuldade do país 

em financiar sua dívida pública, acabaram por gerar uma grande incerteza no âmbito 

econômico do país, e, em seguida, uma crise de confiança por parte dos agentes 

econômicos de outros países. Toda essa situação enfrentada pela Espanha, trouxe 

consequências para as finanças do país, levando a uma redução no crédito, e um aumento 

dos prêmios de risco dos títulos corporativos.  

O crédito doméstico, que cresceu a taxas superiores a 20% nos períodos de 

expansão econômica, chegou a cair para uma taxa anual de 5%, no final de 2008, segundo 

dados do Banco da Espanha (2008). O mesmo ocorreu para empresas não financeiras, que 

tiveram seus créditos reduzidos a níveis de 11% em 2008 (PEREIRA e CINTRA, 2014). 

Essas são algumas das evidências que mostram o porquê de as taxas de crescimento 

espanhol terem declinado a partir do ano de 2008. Decrescimento este que se acredita ser 

justificado, ao menos em partes, pela elevação da taxa de desemprego do país e/ou 

aumento/diminuição da inflação. 
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2.3 A lei de Okun 

A lei de Okun é uma teoria que foi desenvolvida inicialmente por Arthur Okun 

(1962), onde o autor buscou mostrar uma relação entre a taxa de crescimento e a taxa 

desemprego de uma economia. Assim, por definição: “um aumento na taxa de 

desemprego, está associado a um decréscimo no Produto Interno Bruto - PIB real” 

(MANKIW, 2008, p. 28.). Já, de acordo com Blanchard (2009, p.168) “... a mudança na 

taxa de desemprego deveria ser igual ao negativo da taxa de decrescimento do produto”. 

Portanto, a lógica deste modelo consiste na ideia de que o desemprego atual se traduz 

no menor crescimento de amanhã e vice-versa. 

No caso de uma recessão econômica onde os níveis de produção caem, a taxa de 

desemprego de uma determinada economia se eleva justamente porque os trabalhadores 

também fazem parte do processo produtivo. Portanto, alterações na taxa de desemprego 

estão estritamente associadas às mudanças no PIB real. Assim, a relação existente entre 

as duas taxas podem ser demonstradas a partir da Equação (1) que define a lei de Okun: 

 

  (1) 

 

onde: 

 Taxa de desemprego no período t; 

 Taxa de desemprego no período t-1 ; 

 Coeficiente positivo; 

 Taxa de crescimento do PIB real; 

 Taxa de crescimento do PIB potencial; 

 

Para cada economia haverá uma taxa normal de crescimento9. Se o PIB crescer 

de acordo com esta taxa, existirão variações significativas na taxa de desemprego. 

Quando o PIB real for maior que o PIB potencial, e se a taxa de desemprego no período 

t for menor do que a taxa de desemprego no período t-1, o desemprego cairá 

( , ao passo que quando o PIB real é menor que o PIB potencial, 

e se a taxa de desemprego no período t é maior que a taxa de desemprego no período t-

1, o desemprego subirá ( . 

                                                           
9 Em 1970, Okun definiu o valor de um coeficiente que explica a taxa de variação real do PIB para uma 
dada variação na taxa de desemprego. Isso torna possível estimar o PIB potencial da economia. Neste 
caso o desemprego é uma variável exógena e o PIB real a variável dependente. A taxa de crescimento do 
produto necessária para manter uma taxa de desemprego constante é a taxa de crescimento normal. 
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O coeficiente β é quem aprovisiona o efeito sobre a taxa de desemprego dos 

desvios do crescimento em relação ao normal (BLANCHARD 2009). Exemplo: uma 

estimação mais recente da economia americana mostra uma relação do seguinte tipo: 

. Um valor β= - 0,4 indica que o crescimento do produto 

em 1% acima da taxa normal de crescimento para o ano diminui a taxa de desemprego 

em 0,4%. Para que não houvesse uma alteração no nível de desemprego, seria 

necessária uma taxa de crescimento efetivo da economia em torno de pelo menos 3%. 

 Isso ocorre devido a dois fatores que se deve ter em conta nas economias de 

mercado: o crescimento da população e a melhora tecnológica que produz aumentos na 

produtividade do trabalho. É necessário compensar as mudanças nestas duas variáveis 

para que não se afete os níveis de emprego e desemprego. 

O valor do coeficiente de Okun, é variável para cada país e depende, em parte, 

de como as empresas reagem às flutuações econômicas em sua produção; logo, esse 

fator é o que determinará o ajuste de emprego em determinado período. A partir desse 

mesmo coeficiente, é possível calcular o limite de desemprego e taxa real de 

crescimento da economia, necessária para combater o desemprego. Na Figura 3, 

demonstra-se da ideia da lei de Okun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído de Mankiw (2008) 

 

De acordo com a Figura 3 é possível ver a correlação negativa existente entre as 

variáveis de níveis de emprego e nível de produto, sendo que é o nível de produto 

existente quem determinará os níveis de emprego de determinada economia (de acordo 

com a taxa particular de crescimento de cada economia). 

Figura 3: Exemplo de gráfico baseado na Lei de Okun 
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Nos últimos anos, muitos pesquisadores investigaram a existência de veracidade 

da Lei de Okun nos mais diversos países. Maza e Villaverde (2007) se utilizaram desta 

teoria para explicar os diferentes níveis de emprego e taxas de crescimento nas 

diferentes regiões da Espanha. Os autores buscaram analisar a Espanha e suas diferentes 

regiões no período de 1980 a 2004. Dados do PIB foram retirados a partir do Instituto 

Nacional de Estadística (INE) com base em períodos anuais. Foi utilizado a abordagem  

gap model para realizar as regressões do período, conforme demonstra-se na Equação 2. 

 

  (2) 

 

Em que: 

 logaritmo do produto potencial 

 taxa natural de desemprego 

 termo constante 

 coeficiente de Okun 

 Erro amostral 

 gap do produto 

 gap do desemprego 

 

Como não haviam dados observados para y* e u*, foram geradas séries com 

tendência para y e u por meio do filtro HP10. As condições de estacionariedade e co-

integração devem ser atendidas neste modelo. Maza e Villaverde (2007), chegaram à 

conclusão que o coeficiente de Okun varia de acordo com as amostras de tempo e 

espaço como também se altera conforme a especificação e o método empregados na 

estimação, eles concluíram também que grande parte das regiões confirma a relação 

proposta por Okun. Para tentar resolver o problema do desemprego, foram sugeridas 

políticas voltadas para a redução da taxa de desemprego e elevação da produtividade no 

país (MAZA e VILLAVERDE 2007). 

Loría, Libreros e Salasti (2012), também analisaram a relação existente entre a 

taxa de crescimento e desemprego por meio do modelo apresentado por Okun, no 

período de 1995 a 2012. Para provar, com rigorosidade, as evidências obtidas no 

recolhimento de dados, foi estimado um modelo de vetores auto-regressivos irrestritos 

                                                           
10 Filtro HP: O filtro Hodrick-Prescott (HP) decompõe uma série temporal em duas séries temporais, uma 

formada pelos componentes de sua tendência e outra pela parte cíclica/aleatória do sinal original: 

, onde yt é a série original, τt e ct são, respectivamente, a tendência e a parte cíclica/aleatória 

extraídas com o filtro HP.  
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apoiados a uma regressão linear, denominado VAR cujos resultados obtidos 

demonstraram que o crescimento do setor de construções reduziu quase que, 

imediatamente, à taxa de desemprego espanhola, ainda que o crescimento do setor tenha 

decrescido fortemente, e, por um longo período de tempo, derivado da taxa de 

desemprego total. A segunda aplicação utilizada pelos autores foi o Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que permitiu encontrar as taxas de crescimento 

requeridas para distintos períodos. Foi provada a estabilidade estrutural do modelo por 

meio da prova Quandt-Andrews11. 

Em mais uma perspectiva, a lei de Okun permite o cálculo da taxa de 

crescimento de produção necessária para reduzir a taxa de desemprego em uma 

porcentagem determinada. Usabiaga e Oto (2010) realizaram cálculos para o período de 

1990 a 2008, baseados em dados trimestrais e anuais obtidos no Instituto Nacional de 

Estadística (INE), para chegarem aos resultados de quais deveriam ser as taxas de 

crescimento do PIB espanhol e suas respectivas regiões para que se mantivessem os 

níveis de taxa de desemprego, o volume de desemprego e o número de trabalhadores 

ativos. Para a estimação, foi utilizado o Método dos mínimos quadrados ordinários em 

sua forma simples, chegando aos resultados que são mostrados na  

 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Crescimento do PIB real (%) necessário para que a taxa de desemprego não 

varie, o nº de desempregados não varie e o nº de trabalhadores ativos não 

varie. 

Economia Taxa de 

desemprego 

não varie 

Número de 

desempregados não 

varie 

Número de 

trabalhadores 

ativos não varie 

Espanha 2,68% 3,06% 1,40% 

Andaluzia 2,69% 3,37% 1,15% 

Aragão 2,43% 2,83% 1,18% 

Astúrias 1,24% 1,75% 0,09% 

Baleares 2,99% 3,45% 0,39% 

Canárias 2,88% 3,55% 0,96% 

Cantábria 1,68% 2,11% 0,31% 

Castela e Leão 1,74% 2,09% 1,31% 

                                                           
11 Quandt-Andrews, em que a verificação da possível quebra estrutural é realizada sem que se necessite 

supor conhecido o ponto de quebra (Andrews, 1993; Andrews e Ploberger, 1994) 
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Castela-Mancha 2,35% 3,03% 0,45% 

Fonte: Adaptado de Usabiaga e Oto (2010).  

 

De acordo com a  

 

Tabela 1, 2,68% deveria ser o crescimento necessário para que a taxa de 

desemprego espanhol permanecesse invariável. Para que o volume de desemprego não 

variasse seria necessária uma taxa de crescimento do PIB espanhol em torno de 3%. Se 

for considerado o número de trabalhadores ativos, os valores são menores, visto que 

seria necessário crescer 1,4%. 

Logo, os resultados obtidos por Usabiaga e Oto (2010) mostram que para a 

economia espanhola, nessas circunstâncias, parece ser mais fácil criar emprego do que 

reduzir o número de desempregados ou a taxa de desemprego. Isso se deve ao fato de 

que quando a economia cresce mais pessoas estão dispostas a se incorporarem ao 

mercado de trabalho, portanto, o crescimento econômico deveria ser maior para 

absorver o incremento da população ativa e ao mesmo tempo reduzir o desemprego 

(USABIAGA e OTO, 2010). 

 

2.4 A Curva de Phillips 

A curva de Phillips foi primeiramente elaborada pelo economista britânico A. 

W. Phillips em 1958. Ela mostra a relação de trade-off existente entre a inflação 

(variável nominal) e a taxa de desemprego (variável real). É uma maneira alternativa de 

expressar a oferta agregada, sendo assim, esta é a teoria que está por trás da curva de 

Phillips. Ela é um importante instrumento que auxilia aos formadores de política 

econômica porque influi sobre a demanda agregada e representa de maneira simples a 

opção conflituosa entre inflação e desemprego implícita na curva de oferta agregada no 

curto prazo (MANKIW, 2008). 

De maneira geral, uma menor taxa de desemprego leva a um aumento na 

inflação e vice-versa (PHILLIPS, 1958). Vale dizer que foram realizadas algumas 

alterações na equação da curva de Phillips no decorrer dos anos. Os primeiros a 

modificá-la foram Samuelson e Solow em 1960, alterando a taxa de crescimento dos 

salários pela taxa de inflação (GARCIA, 2005). No final dos anos 60, a relação 

existente na curva de Phillips original deixou de atender as expectativas dos agentes, 

uma vez que as economias experimentaram grandes taxas de desemprego e inflação, 

simultaneamente (BLANCHARD, 2009). 
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Ademais, é importante lembrar que a curva de Phillips é válida somente no curto 

prazo, período este, onde a moeda é considerada não neutra. Portanto, considerando a 

moeda neutra no longo prazo, significa que variações no estoque das mesmas não 

possuem impacto permanente sobre variáveis reais da economia, como por exemplo, o 

desemprego12 (MANKIW, 2008). 

Além de Samuelson e Solow, Friedman e Phelps elaboraram uma versão da 

curva de Phillips, conhecida como curva de Phillips aceleracionista, onde se acrescenta 

à equação a análise de expectativas. Assim, para que se mantenha a taxa de desemprego 

a níveis inferiores à taxa de desemprego natural, o que importa é a variação da taxa de 

inflação, necessitando então de taxas cada vez maiores para manter as taxas de 

desemprego abaixo da taxa natural (VIEIRA, 2014). 

Foram incluídas então duas novas variáveis: taxa de inflação esperada e a taxa 

de desemprego natural. De acordo com Friedman (1968) e Phelps (1967), no longo 

prazo a economia tende à taxa natural de desemprego, a NAIRU13 (non accelerating 

Inflation Rate of Umploymen). Logo, a curva de Phillips modificada ou aceleracionista 

ganhou a seguinte forma, conforme Equação (3). 

 

  (3) 

 

Em que: 

 preço futuro 

 preço futuro esperado 

 parâmetro positivo 

 taxa de desemprego 

 taxa de desemprego natural 

 

Para que a NAIRU seja encontrada, é preciso que o preço futuro seja igual ao 

preço futuro esperado, portanto, a inflação deverá estar estável e a taxa de desemprego 

deverá ser igual à taxa de desemprego natural e a taxa de desemprego natural, por sua 

vez, deverá ser igual a NAIRU. 

Contudo, Mankiw (2008, p.266) considera que “a inflação depende de três 

forças: i) a inflação esperada; ii) o afastamento do desemprego de sua taxa natural, 

chamado de desemprego cíclico; e, iii) choques de oferta”. 

                                                           
12 No que tange a neutralidade da moeda no longo prazo, pode-se concluir que a taxa de desemprego é 
praticamente independente da taxa de inflação conforme vão se alterando outras variáveis. Portanto não 
existe trade-off no longo prazo e a curva fica vertical (VIEIRA, 2014). 
13 Nairu: acrônimo em inglês para uma taxa de desemprego não aceleradora da inflação 
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Mankiw (2008) também supõe que os agentes econômicos formam suas 

expectativas em relação à inflação baseando-se na inflação atual. O autor denomina essa 

suposição de expectativas adaptativas (o efeito de um choque exógeno de oferta sobre a 

taxa de inflação em um determinado ano é repassado para a inflação esperada futura), e 

a incorpora ao modelo da curva conforme a Equação 4: 

 

  (4) 

 

Onde: 

 Inflação 

 Inflação esperada 

 parâmetro maior que zero 

 desemprego cíclico14 

 choque de oferta 

 

 

Modelando a curva de acordo com o modelo acima, tem-se a Equação (5): 

 

  (5) 

 

onde: 

 

 preço futuro esperado 

 preço esperado 

 velocidade de revisão das expectativas15 

 diferença entre preço vigente e preço esperado no mesmo período 

 

Em tempo, destaca-se que políticas monetárias e fiscais também influenciam na 

inflação, por isso Mankiw (2008) abordou as expectativas racionais, como forma de 

evitar erros sistemáticos, uma vez que neste modelo os agentes utilizam todas as 

informações disponíveis sobre as atuais políticas de governo, no intuito de realizarem 

prognósticos para o futuro (VIEIRA, 2014). Neste caso, o preço futuro esperado deve 

                                                           
14 Note que existe um sinal negativo antes do termo de desemprego cíclico: altas taxas de desemprego 

tendem a reduzir o nível inflacionário. 
15 Se v=1 haverá expectativas estáticas e, portanto  =  (significa que a inflação do período seguinte 

é igual á inflação do período passado, portanto a interpretação da NAIRU). 
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ser igual ao preço esperado, e, portanto, a taxa de desemprego deverá ser igual à taxa de 

desemprego natural (MANKIW, 2008). 

Existem muitas controvérsias no que diz a respeito da utilização da Curva de 

Phillips para a análise macroeconômica em relação à sua eficácia e/ou utilidade no 

cálculo da taxa natural de desemprego, por exemplo. Estrada, Hernando e López-Salido 

em 2002, publicaram um estudo, a pedido do Banco da Espanha, baseado na medição da 

NAIRU da economia espanhola, do período de 1980 a 1999, onde utilizaram de 

diversos métodos para o cálculo da mesma. Segundo os autores, o problema mais 

evidente da NAIRU é que a mesma não é observada e, que, portanto deve ser estimada. 

Além disso, as metodologias alternativas que permitem medir a taxa natural de 

desemprego proporcionam divergências importantes em sua estimação pontual. 

Estrada, Hernando e López-Salido (2002) utilizaram então, alguns dos 

procedimentos propostos nas literaturas, descrevendo suas vantagens e desvantagens e 

compararam as suas estimações com a NAWRU16 que é calculada pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Na Tabela 2) mostra-se os 

diferentes resultados obtidos nos distintos métodos de cálculos baseados na Curva de 

Phillips e outras metodologias utilizadas. 

 

Tabela 2: Desemprego observado e estimações alternativas da NAIRU, 1981 a 1999 

DIFERENÇAS ENTRE O PRIMEIRO E O ÚLTIMO PERÍODO 

 
Desemprego 

Observado 

Curva de 

Phillips 

NAIRU TVP 

NAIRU 

VAR com 

histerese 

Parcial 

NAIRU 

Equações 

de Preços e 

Salários 

NAWRU 

OCDE 

1981-1985 7,4 7,0 6,7 6,7 5,8 

1985-1991 -5,1 0,6 2,5 -0,7 1,6 

1991-1994 7,8 0,4 1,9 1,4 0,8 

1994-1999 -7,9 -1,8 -7,2 -8,3 -2,0* 

1999 16,0 18,9 16,0 13,5 18,8** 

Fonte: Extraído de  Revista Moneda y Crédito nº 115, p. 103.  

Nota: (*) Essa diferença foi calculada usando dados até o ano de 1998; (**) Nível em 1998. 

 

De acordo com a Tabela 2), nota-se que todas as estimações de NAIRU 

mostram um padrão temporal nos subperíodos de cinco anos bastante similares ao 

desemprego observado, exceto no caso da NAIRU-TVP (que é baseada na teoria da 

Curva de Phillips tradicional). Inclusive destaca-se que Estrada, Hernando e López-

                                                           
16 NAWRU do inglês “Non-accelerating wage rate of unemployment” é uma variante da aproximação da 

curva de Phillips, baseada na taxa de desemprego natural de uma economia. 
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Salido (2002) afirmaram que a curva de Phillips trouxe resultados insatisfatórios em 

relação à NAIRU, pois os modelos apresentados não explicaram as razões pelas quais a 

NAIRU muda.  

Além disso, Estrada, Hernando e López-Salido (2002) indicaram um 

componente de histerese na evolução do desemprego espanhol. Em síntese, a análise 

desses autores mostrou diferentes aproximações no que tange a medição da NAIRU e 

que proporcionaram estimações pontuais notavelmente distintas (ESTRADA et al., 

2002). Ademais, sempre que os autores puderam calcular alguma medida da precisão 

das estimações, como por exemplo, estimações baseadas na curva de Phillips e VAR, o 

grau de incerteza foi elevado. Portanto, a principal conclusão que os pesquisadores 

puderam chegar é que a utilidade do conceito da NAIRU para discutir e analisar 

políticas macroeconômicas são muito limitadas. 

Apesar do questionamento em relação à eficácia dos métodos aplicados, duas 

conclusões adicionais foram acrescentadas ao relatório: 

 

“Em primeiro lugar, todas as estimações da NAIRU mostraram um 

forte aumento entre 1981 e 1985, e que uma redução a sua última 

expansão cíclica, que se seguiu muito perto da queda da taxa de 

desemprego observada. Em segundo lugar, os resultados da 

aproximação estrutural apontam a três fatores que determinam a 

evolução da NAIRU no período amostral analisado: o mark-up de 

preços, a relação de substituição e mudanças no sistema tributário.” 

(ESTRADA; HERNANDO E LÓPEZ-SALIDO, 2002, p.104 – 

tradução nossa). 

 

Já Vieira (2014) utilizou a teoria de Phillips para analisar o caso da economia 

brasileira no período de 2002 a 2014. Seu objetivo consistia em buscar uma possível 

inter-relação entre emprego e inflação. Os dados utilizados em sua pesquisa são de 

natureza secundária e do tipo de série temporal. As variáveis escolhidas para a 

estimação da Curva de Phillips possuem frequência mensal, e compreendem o período 

de março de 2012 a março de 2014. Foram utilizadas séries para inflação esperada, 

desemprego, desemprego natural e uma variável do tipo dummy para refletir a crise 

norte americana de 2008.  

Em relação aos procedimentos empíricos, Vieira (2014) também realizou testes 

como de Dickey-Fuller aumentado e o teste de Phillips Perron com o objetivo de 

verificar a estacionariedade das séries. Após os testes, foram criadas as variáveis para o 

desemprego natural e para o PIB potencial. A NAIRU foi obtida por meio do método do 

filtro HP (Hodrick-Prescott). 
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Ressalta-se que as regressões realizadas por Vieira (2014) foram baseadas no 

modelo aceleracionista de Friedman (1968) e Phelps (1967). Além disso, as estimativas 

foram obtidas pelo método MQO, e para cada uma das regressões foram analisados os 

resíduos buscando verificar se existiam ou não heterocedastidade e autocorrelação. A 

conclusão na qual Vieira (2014) chegou é que não foi possível afirmar que existia uma 

relação inversa entre inflação e desemprego no Brasil durante o período analisado, 

portanto a curva de Phillips não pode ser verificada neste caso. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo buscar possíveis inter-relações entre as 

variáveis inflação e desemprego (no caso da curva de Phillips) e produto e desemprego 

(Lei de Okun), para a Espanha e Zona do Euro. Portanto, nesta seção, apresentam-se os 

modelos analíticos utilizados na presente pesquisa, bem como os procedimentos de 

estimação econométrica, descrição e fonte de dados. 

 

3.1 Descrição e fontes de dados  

É importante frisar que os dados utilizados nesta pesquisa possuem caráter 

secundário e são do tipo série temporal.  

Para estimar o modelo da Curva de Phillips aceleracionista da Zona do Euro e da 

Espanha foram necessárias séries para a inflação, inflação esperada, taxa de 

desemprego, taxa de desemprego natural(NAIRU) e uma variável dummy, para refletir a 

crise norte-americana ocorrida o ano de 2008. Para a inflação foi utilizado o índice de 

preços ao consumo harmonizado IPCA17, cuja fonte é o portal de estatística conceituado 

espanhol Datos Macro, tanto para a Espanha quanto para a Zona Euro. Para a inflação 

esperada foi utilizado como variável proxy, o IPCA do período anterior (t-1), baseado 

em trabalhos como Maza e Villaverde (2007), Vieira (2014) para as duas regiões. As 

taxas de desemprego, também foram coletadas no mesmo portal de estatísticas. A taxa 

de desemprego natural ou NAIRU foi obtida através do uso do filtro HP que retirou o 

componente cíclico da série de desemprego. Esta medida teve como base os trabalhos 

de Lee (2000), Vieira (2014), Maza e Villaverde (2007), assim como Sachsida et al. 

(2009). 

 Ressalta-se que as variáveis taxa de desemprego e NAIRU compõem o 

desemprego cíclico de cada região, se tornando, assim, uma única variável conforme 

será demonstrado no modelo gap model para a Lei de Okun da Espanha e Zona do Euro. 

E por fim, para representar o período da crise norte-americana de 2008, foi atribuída 

                                                           
17 Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas Espanholas, o índice de preços de consumo harmonizado, 

o IPCA, é um indicador estatístico cujo objetivo é proporcionar uma medida comum da inflação que 

permita realizar comparações internacionais e examinar, assim, o cumprimento que se exige o tratado de 

Maastricht para a entrada da União Europeia.  O IPCA de cada país cobre as parcelas que superam o um 

por mil do total de gasto da cesta de consumo nacional. Em cada Estado membro foi necessário realizar 

particulares ajustes para conseguir a comparação desejada mediante determinadas inclusões ou exclusões 

de partidas de consumo. 
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uma variável dummy para refletir os efeitos da mesma no modelo analisado, em que, 

para períodos compreendidos entre 10/2007 e 03/2009 foram atribuídos valor 1 e, para 

os períodos anterior e posterior aos mesmos foram atribuídos valor 0.  

Em tempo, a amostra deste trabalho para a curva de Phillips envolvem dados do 

período compreendido entre o janeiro de 2000 até dezembro de 2017, com uma 

periodicidade mensal. As amostras tanto para a Zona do Euro quanto para a Espanha, 

contam com um total de 216 observações cada, compreendidas dentro do período citado 

acima.  

Já no caso da estimação das regressões para a aplicação da Lei de Okun foram 

utilizadas séries de PIB real, PIB potencial, taxa de desemprego, taxa de desemprego 

natural e em algum dos casos a variável dummy, que reflete a crise de 2008. Para a série 

de PIB real, foi preciso, primeiramente, coletar os valores absolutos de PIB nominal por 

meio do portal Datos Macro e deflacioná-los18 para assim se obter os valores pertinentes 

da variável desejável neste modelo, já para se obter o PIB potencial foi utilizado o filtro 

HP19 para cada uma das séries de PIB real obtidas.  

As taxas de desemprego coletadas na mesma fonte de pesquisa citada acima, 

possuem uma frequência mensal, portanto foram criadas novas séries com médias 

simples trimestrais das taxas de desemprego para assim respeitar a periodicidade das 

séries utilizadas neste de modelo que são trimestrais. Para se obter a série de taxa de 

desemprego natural também foi utilizado o método do filtro HP que retirou o 

componente cíclico da série. A série de desemprego foi criada a partir da diferença entre 

a taxa de desemprego e sua taxa natural, e a série do PIB foi criada a partir da diferença 

entre o PIB real deflacionado e o PIB potencial, conforme é demonstrado na teoria da 

Lei de Okun.  

A variável dummy reflete a crise econômica de 2008, onde períodos 

compreendidos entre o quarto trimestre de 2007 e primeiro trimestre de 2009 assumiram 

valor 1, e os valores antes do quarto trimestre e posteriores ao primeiro trimestre de 

2009 assumiram valor 0. A amostra inicial para estimar as regressões contou com 73 

observações compreendidas entre dentro janeiro de 2000 até dezembro de 2017, com 

uma periodicidade trimestral. Vale dizer, ainda que, para testar tanto a Lei de Okun 

quanto a Curva de Phillips para a Zona do Euro e Espanha, o software econométrico 

utilizado para a realização da estimação das regressões e seus testes foi o EViews 7. 

                                                           
18 Para se obter a série de PIB real foi necessário deflacionar a série de PIB Nominal conforme equação 

abaixo: [(gyt-gyt-1)/gyt-1]x100. Onde: gyt = PIB nominal período t  e  gyt-1 = PIB nominal período t-1. 

(Mankiw 2009) 
19 A escolha do filtro HP teve como base os trabalhos de Lee (2000), Maza e Vilaverde (2007), Vieira 

(2014) etc. 
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3.2 Procedimentos e modelo empírico 

Primeiramente, foi realizado o estudo de comportamento das séries e para isso 

foi realizado o teste ADF (Dickey-Fuller Aumentado, 1979), com o objetivo de verificar 

se as mesmas são estacionárias em nível ou se existia uma eventual presença de raiz 

unitária entre as séries antes que fossem utilizadas nas regressões.  

Estacionarizadas as séries optou-se por aplicar o Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), para testar ambas as teorias. Segundo Gujarati e Porter 

(2013), quando se trata de séries temporais a partir do método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários, além de se garantir a estacionariedade das séries é necessário também 

atender as premissas que recaem sobre os modelos normal de regressão linear clássico 

(MNRLC), sendo as principais, e geralmente, as verificadas empiricamente, por meio de 

testes específicos, as seguintes: i) linearidade nos parâmetros a serem estimados; ii) os 

termos de erro do modelo (  devem apresentar variância homocedástica; iii) deve 

existir ausência de autocorrelação entre os erros da regressão; iv) o modelo de regressão 

deve estar especificado da forma correta; v) não existir multicolinearidade perfeita entre 

dois ou mais regressores do modelo; e, vi) os resíduos estimados por MQO a partir dos 

modelos definidos devem- se distribuir de forma normal. 

É importante atender todos os pressupostos elencados para garantir que as 

estimativas do método MQO, serão as melhores estimativas lineares e não tendenciosas 

(BLUE), e poderão ser usados para tecer inferências relativas aos verdadeiros β’s 

(GUJARATI e PORTER 2012). 

Como regra, conforme foi explicitado nas premissas do modelo, ao ser definida 

a utilização do método do MQO, devem ser feitos testes para a verificação da 

proximidade da regressão em relação aos verdadeiros parâmetros em questão. Por este 

motivo, foram realizados testes de autocorrelação, multicolinearidade, 

heterocedasticidade, normalidade e o teste da forma funcional que serão brevemente 

descritos abaixo: 

1) Teste de autocorrelação: A autocorrelação pode ser definida como 

“correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo 

ou no espaço” (GUJARATI, 2011, p. 416). Para identificar a autocorrelação 

neste trabalho foi utilizado o Teste d de Durbin-Watson, que valor da sua 

estatística de teste (DW) próximo a dois (2) indica para ausência de 

auocorrelação serial entre os termos de erros. Os resultados do teste de DW 



37 
 

podem ser confirmados ou não pelo teste de autocorrelação -  LM teste de 

Breusch-Godfrey, cuja a hipótese nula é de ausência de autocorrelação serial 

entre os termos de erro. 

2) Teste de multicolinearidade: O termo multicolinearidade, conforme Gujarati 

(2011) é usado para incluir o caso de multicolinearidade perfeita e menos 

que perfeita, onde as variáveis podem ser intercorrelacionadas, neste caso, 

podendo uma variável ser derivada de uma combinação linear de outra 

variável. Em caso de multicolinearidade perfeita, os coeficientes de 

regressão das variáveis serão indeterminados e seus erros-padrão, infinitos. 

Se for menos que perfeita, os coeficientes de regressão, embora 

determinados, possuirão erros-padrão muito grandes, o que significa que não 

podem ser estimados com grande precisão. Foram observados neste trabalho 

se houve um alto valor de R² (coeficiente de determinação - grau de ajuste 

do modelo) com razões t insignificantes e a verificação do Fator de Inflação 

da Variância (VIF). 

3) Teste de heterocedasticidade: A heterocedasticidade é o fenômeno em que a 

variância do erro não é constante. Neste caso, foi utilizado o teste de White  

para verificar a ausência da mesma, , cuja a hipótese nula é de resíduos 

homocedásticos. 

4) Teste de normalidade: É usado para testar a presença de resíduos normais na 

regressão do modelo. Aplicou-se o teste de Jarque-Bera que se baseia na 

estatística de , e também se observou o histograma dos resíduos. 

5) Teste da forma funcional: É um teste geral para erros de especificação que 

podem ter diversas origens, como variáveis independentes omitidas, forma 

funcional incorreta, erros de medida em variáveis, erros de simultaneidade e 

inclusão de valores defasados da variável dependente quando os resíduos 

têm correlação serial. Neste caso foi usado o teste RESET, cuja a hipótese 

nula é que o modelo está bem especificado. 

Apresentada a definição da teoria que se baseará na estimação econométrica, 

seguem-se abaixo os modelos empíricos obtidos para a Curva de Phillips e Lei de Okun. 

Lembrando que a modelagem das curvas de Phillips e Okun se dão em regressões 

distintas sendo um modelo para a Espanha e outro para a Zona do Euro (para cada 

teoria) e que as regressões foram baseadas na Teoria da Curva de Phillips 

aceleracionista, e para a Lei de Okun foi utilizado seu modelo tradicional. Com base 

nisso, a seguir apresentam-se os modelos empíricos obtidos: 
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3.2.1 Curva de Phillips 

Nesta subseção, apresentam-se os modelos empíricos obtidos através desta 

pesquisa:  

 

I) Modelo empírico obtido para a Curva de Phillips no caso da Zona do 

Euro (Equação 6): 

 

  (6) 

 

Onde: 

 = Primeira diferença da inflação da zona do euro no período t; 

 Primeira diferença da inflação esperada Zona do Euro no período t; 

= Desemprego cíclico na Zona do Euro no período t; 

 = Variável dummy que reflete a crise norte-americana de 2008 

 = parâmetro que mede a sensibilidade dos salários em relação ao nível 

desemprego 

parâmetros maiores que zero 

termo de erro 

 

II)   Modelo empírico obtido para a Curva de Phillips no caso da economia 

espanhola (Equação 7): 

 

  (7) 

 

Onde: 

 = primeira diferença da Inflação espanhola no período t; 

 primeira diferença da Inflação esperada na Espanha no período t; 

= Desemprego cíclico espanhol no período t; 

 = Variável dummy que reflete a crise norte-americana de 2008 

 = parâmetro que mede a sensibilidade dos salários em relação ao nível 

desemprego 
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parâmetros maiores que zero 

termo de erro 

 

Quanto às relações entre as estimativas das equações acima, espera-se as 

seguintes interpretações, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1: Sinais que se esperam obter para os parâmetros do modelo da curva de 

Phillips para a Zona do Euro e a Espanha 

Coeficientes Sinais esperados Interpretação 

 + ou - Indica inflação ou deflação na Zona do 

Euro. 

 +ou - Indica inflação ou deflação esperada na 

Zona do Euro. 

 
- 

Indica o trade-off existente entre a 

inflação e desemprego conforme teoria 

da Curva de Phillips na Zona do Euro 

 
- 

Impacto negativo causado pela crise 

norte americana de 2008 na Zona do 

Euro. 

 +ou- Indica inflação ou deflação na Espanha. 

 +ou- Indica inflação ou deflação esperada na 

Espanha. 

 
- 

Indica o trade-off existente entre a 

inflação e desemprego conforme teoria 

da Curva de Phillips na Espanha. 

 +ou- Impacto causado pela crise norte 

americana de 2008 na Espanha 
Fonte: elaboração própria 

 

Portanto, de acordo com o Quadro 1, o que cabe destacar ainda é que os 

parâmetros a serem estimados, que se referem às inflações médias, tanto podem ser 

positivos quanto negativos, pois a teoria não indica a relação que se espera obter entre 

elas. O parâmetro que mede o trade-off existente entre desemprego e inflação de acordo 

com teoria da curva aceleracionista de Phillips é que este deve possuir sinal negativo, 

assim como a variável dummy referente à crise econômica de 2008, se espera que traga 

um impacto negativo na inflação no período t.  

3.2.2 Lei de Okun 

O modelo gap model, conforme explicado no referencial teórico é um modelo 

mais robusto para a Lei de Okun que deriva de uma função de produção com algumas 

relações auxiliares no mercado de trabalho. Neste caso, são revezadas as variáveis 
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dependentes, porém a relação inversa entre produto e desemprego deve ser 

permanecida, pois esta é a essência da Lei de Okun. Trabalhos como os de Lee (2000), 

Vieira (2014), Lima e Silva (2012) e Maza e Vilaverde (2007) se basearam neste tipo de 

regressões. 

Em seguida, apresentam-se o modelo gap model para a Lei de Okun (Equações 

8 e 9), estimados para a Zona do Euro e Espanha. 

 

Regressões para a Zona do Euro: 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

Onde: 

 gap desemprego; 

= coeficiente do intercepto; 

= 1/b coeficiente de Okun; 

 gap produto; 

 = dummy que reflete a crise de 2008; 

 coeficiente positivo ou negativo 

 erro aleatório 

 

Note que para as regressões para a Zona do Euro foram utilizadas uma variável 

dummy que reflete a recessão econômica de 2008. Nas Equações (10) e (11) 

apresentam-se os modelos econométricos aplicados para as regressões do caso espanhol. 

 

Regressões para a Espanha: 

 

  (10) 

 

  (11) 

 

onde: 

 gap desemprego; 

= coeficiente do intercepto; 
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= 1/b coeficiente de Okun; 

 gap produto; 

 erro aleatório 

 

Quanto às relações entre as estimativas das equações acima, espera-se as 

seguintes interpretações, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2: Sinais que se esperam obter para os parâmetros do modelo gap model para a 

Lei de Okun para a Zona do Euro e a economia espanhola 

Coeficientes Sinais esperados Interpretação 

 +ou- Indica variação no desemprego positiva 

ou negativa na Espanha ou Zona do Euro. 

 

   - 

Indica o quanto uma variação no 

produto pode impactar a taxa de 

desemprego na Espanha ou Zona do 

Euro. 

 
+ou- 

Indica o impacto que a crise de 2008 

provocou sobre o nível de desemprego na 

Zona do Euro. 

 
+ou- 

Indica variação no nível de produto 

positiva ou negativa na Espanha ou Zona 

do Euro. 

 
   - 

Indica o quanto uma variação no 

desemprego pode impactar o nível do 

produto na Espanha ou Zona do Euro. 

 
+ou- 

Indica o impacto que a crise de 2008 

provocou sobre o nível de produto na 

Zona do Euro 
Fonte: elaboração própria 

 

Portanto, de acordo com o Quadro 2, quando a variável dependente for o gap do 

produto, é esperado que o gap do desemprego tenha sinal negativo, pois de acordo com 

a teoria os dois se relacionam de forma inversa. Quando o gap do desemprego for a 

variável dependente, espera-se que o gap do produto tenha sinal negativo para satisfazer 

a principal premissa da Lei de Okun. No próximo tópico, seguem-se os resultados 

obtidos para as duas teorias trabalhadas nesta monografia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção apresentam-se os resultados estimados via modelagem MQO para 

as regressões da Curva de Phillips e Lei de Okun para a Zona do Euro e Espanha, 

considerando o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2017. 

4.1 Curva de Phillips 

Depois de coletados os dados e criadas as séries pertinentes, foi realizado o teste 

de raiz unitária (ADF) em todas as séries necessárias para estimar o modelo. No que 

tange a regressão da Espanha observou-se que as séries de inflação, inflação esperada, e 

taxa de desemprego são estacionárias em I(1) a um nível de 5% de significância, não 

podendo ser rejeitada a hipótese nula de não estacionariedade, ou seja, neste caso foi 

notada a presença de raiz unitária com um nível de significância a 5%. No caso da Zona 

do Euro, as séries de inflação e inflação esperada também são consideradas não 

estacionárias a um nível de significância de 5%, assim como a taxa de desemprego.   

Por este motivo, foram feitas as primeiras diferenças das referidas séries (o que 

implicou a perda de uma observação que passou a ser no total de 215 em ambas as 

regressões) e novamente foi realizado o teste ADF. Os novos resultados obtidos 

possibilitaram a rejeição da hipótese nula paras as séries, inclusive para as novas séries 

criadas para o desemprego cíclico20 (taxa de desemprego – taxa de desemprego natural) 

onde foi realizado novamente o teste ADF e concluiu-se por meio dos resultados 

apresentados que as séries são consideradas com ordem de integração I(0), ou seja, 

todas as séries a partir daí são estacionárias. Isto, é, os processos estocásticos que 

geraram todas as séries não mudaram em relação ao período analisado, sendo então 

possível realizar a estimação das regressões conforme valores obtidos e demonstrados 

na Tabela 03.  

 

 

 

                                                           
20 De acordo com o trabalho de Vieira(2014) é necessário tirar a 1ª diferença da série em caso de não 

estacionariedade antes de retirar o componente cíclico da mesma para a criação da série baseada no 

método HP. Como neste caso após criar a nova série de desemprego natural é necessário ainda criar uma 

nova série de desemprego cíclico (u-un) a partir daí foi realizado um novo teste ADF para verificar se a 

nova série é estacionária em nível. 
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Tabela 3: Teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) nas séries de inflação, 

inflação esperada, e nível de desemprego cíclico, período janeiro de 2000 a 

dezembro de 2017 para as séries da Espanha e Zona do Euro. 

 

Estatística  

em valores 

absolutos 

Probabilidade 
Ordem de 

Integração 

Inflação Espanha  

 

   
 

Intercepto e Tendência -3,351 0,062 

I(1) Intercepto -2,493 0,124 

s/ Intercepto e s/ Tendência -1,656 0,096 

1ª diferença -11,379 0,001  

Inflação Esperada Espanha 

 

    
Intercepto e Tendência -3,372 0,052 

I(1) Intercepto -2,484 0,123 

s/ Intercepto e s/ Tendência -1,646 0,095 

1ª diferença -11,408 0,000  

Desemprego Cíclico Espanha 

     

Intercepto e Tendência -3,334 0,061 

I(0) Intercepto -3,275 0,012 

s/ Intercepto e s/ Tendência -3,263 0,001 

Inflação Zona do Euro 

     

Intercepto e Tendência -2,747 0,229 

I(1) 
Intercepto -2,260 0,187 

s/ Intercepto e s/ Tendência -1,223 0,205 

1ª diferença -12,155 0,000 

Inflação Esperada Zona do 

Euro 

     

Intercepto e Tendência -2,763 0,210 

I(1) 
Intercepto -2,275 0,188 

s/ Intercepto e s/ Tendência -1,206 0,202 

1ª diferença -12,177 0,001 

Desemprego Cíclico Zona do 

Euro 

     

Intercepto e Tendência -3,064  0,061  

I(0) Intercepto -3,227  0,024  

s/ Intercepto e s/ Tendência -3,228  0,002  
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

 Nos próximos tópicos, serão analisados os resultados obtidos para as regressões 

de ambas as regiões bem como as discussões acerca dos resultados. 
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4.1.1 Resultados empíricos para a Curva de Phillips considerando a 

Zona Euro e Espanha 

A seguir, são apresentadas as estimativas do método dos mínimos quadrados 

ordinários para o modelo da Curva de Phillips da Zona do Euro e da economia 

espanhola. Primeiramente, será apresentado o resultado obtido para a Zona do Euro. Os 

resultados, a partir dos estimadores de MQO foram expostos na Tabela (4), 

considerando o período de fevereiro de 2000 a dezembro de 2017. 

 

Tabela 4: Resultados obtidos pelo MQO para o modelo da Curva de Phillips da Zona 

do Euro, do período fev/2000 a dez/2017 

Variável Dependente: DIZE 

Variável Coeficiente  Erro-Padrão Teste T Probabilidade 

Constante -0,001NS 0,017 -0,069 0,945 

DIEZN 0,175*** 0,066 2,631 0,009 

DCZE -0,319** 0,130 -2,439 0,015 

D2008 -0,018NS 0,063 -0,296 0,767 

R2 0,062239 R2 ajustado 0,048906   

teste F 4,468006** Durbin-Watson 2,056311   

Teste LM 0,2039** Teste White      0,1233**      

Teste Reset 0,0982**      Jarque-Bera          5,63** 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: DIZE, refere-se à inflação da Zona do Euro em sua primeira diferença; DIEZN denota a série da 

inflação esperada da Zona do Euro em sua primeira diferença; DCZE representa o desemprego 

cíclico da Zona do Euro em nível; D2008 representa a variável dummy que representa a crise de 

2008. 

Nota 2: (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 4, observou-se que os sinais dos 

coeficientes estimados foram condizentes com os esperados, tendo DIEZN e DCZE 

como estatisticamente significativos a um nível de 5% de significância. A variável 

dummy D2008 foi considerada não significativa, não acrescentando, assim, teor de 

explicação sobre a variável dependente, DIZE. 

 Por meio do valor obtido para o R2 ajustado pode-se afirmar que 

aproximadamente 4,89% das variações na inflação DIZE decorrem de mudanças nas 

variáveis explicativas do modelo, DIEZN e DCZE. Considerando o resultado do teste F 

e sua probabilidade, se rejeita a hipótese de que a variável dependente não é explicada 
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em conjunto pelas variáveis explicativas. Logo, pode-se afirmar que as variações em 

DIZE são explicadas pelas variáveis em conjunto. 

Quanto ao resultado para o teste de especificação RESET, observou-se que a 

especificação linear da equação é adequada para examinar a relação inversa existente 

entre inflação e desemprego, pois em um nível de significância de 5% foi possível 

rejeitar a hipótese de que a forma linear da regressão não é correta. Em outras palavras, 

o modelo não incorre em problema de especificação.  

Em relação à heterocedasticidade, também é possível dizer que ela não foi 

encontrada no modelo, já que o teste de White apresentou-se não significativo, logo a 

hipótese nula de existência de homocedasticidade não foi rejeitada, assim como ocorreu 

para o teste LM de autocorrelação, cuja hipótese nula testada foi de que não há 

autocorrelação entre os termos de erro, e também não foi rejeitada, hipótese essa que 

pôde ser confirmada também por meio da análise do resultado do teste de Durbin-

Watson que mostra que o d obtido foi maior do que du, ou seja, é possível dizer, com 

certa segurança, que os termos de erro da regressão são não autocorrelacionados.  

Sobre a multicolinearidade, notou-se que não existe multicolinearidade perfeita 

conforme explica Gujarati (2011), senão não seria possível estimar a regressão. Foi 

verificado também o Fator de Inflação da Variância 21, e foi possível verificar que não 

existe alta multicolinearidade entre as variáveis. E por último, mas não menos 

importante, foi realizado o teste de normalidade dos resíduos. O teste realizado foi o de 

Jarque-Bera22  cuja a estatística de  e o p-valor de  0,06, então a 5% de 

significância estatística, não rejeita-se a hipótese nula, portanto, os resíduos são ditos 

normais.. Logo, é possível dizer que este é um modelo de regressão robusto com 

estimadores aparentemente eficientes e não-viesados (mesmo com uma variável não 

significativa, os testes realizados apresentam resultados satisfatórios). É possível 

considerar que os estimadores são MELTN, neste caso.   

Em relação à interpretação dos resultados é possível concluir que, de acordo com  

a regressão estimada cujos resultados foram expostos na Tabela (4), notou-se que dado 

um aumento em um ponto percentual (p.p) na inflação esperada da Zona do Euro, 

estima-se que a inflação no período t, para a mesma região varie positivamente em 

                                                           
21 Do inglês VIF (Variance Inflation Factor) é um dos métodos de verificar se existe multicolinearidade 

entre as variáveis, caso não haja colinearidade entre elas se as mesmas assumem valor do VIF próximo ou 

igual a 1.  
22 “O teste de normalidade JB é um teste assintótico ou de amostra grande. Também se baseia nos 

resíduos de MQO. Ele calcula, primeiro, a assimetria e a curtose dos resíduos de MQO e em seguida é 

feito o teste estatístico. Para uma variável normalmente distribuída, S = 0 e K = 3. Portanto, o teste JB de 

normalidade é um teste da hipótese conjunta de que S e K sejam próximos a 0 e 3, respectivamente. 

Nesse caso, espera-se que o valor da estatística JB seja próximo a 0.” Para se aprofundar no assunto 

consultar Gujarati (2011) págs. 150-151. 
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0,175 p.p, ceteris paribus.  Por outro lado, um aumento em uma unidade no desemprego 

cíclico, reduz a inflação em -0,319223 pontos percentuais ceteris paribus.  

Neste caso, é possível concluir, por meio das evidências obtidas da análise de 

resultados e dos testes realizados. que os sinais obtidos foram os esperados, e os 

parâmetros estimados foram confiáveis do ponto de vista estatístico, por isso, é possível 

afirmar que neste caso existe uma relação inversa entre inflação e variação no 

desemprego cíclico, mesmo que o modelo obtido explique um pequeno percentual sobre 

a inflação, ainda assim a teoria da Curva de Philllips na qual diz que existe um trade-off 

entre inflação e desemprego é satisfeita. No período analisado então, é possível afirmar 

com certa margem de segurança que o desemprego afeta a inflação da economia da 

Zona do Euro de forma negativa.  

A seguir apresenta-se e discute-se os resultados empíricos para a Curva de 

Phillips - Espanha. Assim, na Tabela (5) expõe-se os resultados da aplicação do Método 

de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) obtidos para o modelo da Curva de Phillips 

para a Espanha, entre o período de fevereiro de 2000 a dezembro de 2017. 

 

Tabela 5: Resultados obtidos pelo MQO para o modelo da Curva de Phillips da 

Espanha, do período fev/2000 a dez/2017 

Variável Dependente: DIE 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Teste T Prob. 

Constante -0,001NS 0,030 -0,059 0,952 

DIEE 0,227*** 0,067 3,372 0,001 

DCE -0,138NS 0,149 -0,923 0,356 

D2008 -0,034NS 0,129 -0,269 0,787 

R2 0,064 R2 ajustado 0,051   

teste F 4,871** Durbin-Watson 1,952   

Teste LM 0,442** Teste White 0,918**      

Teste Reset 0,014NS      Jarque-Bera         223,65 NS 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: DIE, refere-se à inflação da Espanha em sua primeira diferença; DIEE denota a série da inflação 

esperada da Espanha em sua primeira diferença DCE representa o desemprego cíclico em nível, 

e D2008, é a variável dummy que reflete os efeitos provocados pela crise de 2008. 

Nota 2; (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 05, verificou-se a partir dos  

resultados obtidos que os sinais dos coeficientes estimados foram condizentes com os 
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esperados, porém somente a variável de inflação esperada DIEE foi considerada 

significativa. As variáveis dummy (D2008) e o desemprego cíclico DCE  foram  

consideradas não significativas, não acrescentando assim, aparentemente, teor de 

explicação sobre a variável dependente DIE.  

Por meio do valor obtido para o R2 ajustado pode-se afirmar que 

aproximadamente 5,14% das variações na DIE decorrem de mudanças nas variáveis 

explicativas do modelo. Considerando o resultado do teste F e sua probabilidade 

mostrou, este mostrou-se que é possível rejeitar a hipótese de que a variável dependente 

não é explicada, em conjunto, pelas variáveis explicativas do modelo. Logo, a princípio, 

conclui-se que as variações em DIE são explicadas pelas variáveis em conjunto ainda 

que em um pequeno percentual. 

Em relação à heterocedasticidade, é possível dizer que o modelo proposto não 

terá impacto sobre seus parâmetros decorrentes de problemas da heterocedasticidade, 

dado que os resultados do teste de White apresentou-se não significativo, logo a 

hipótese nula de existência de homocedasticidade não foi rejeitada, assim como ocorreu 

para o teste LM de autocorrelação.  

Sobre a multicolinearidade, foi verificado pelo resultado do Fator de Inflação da 

Variância e teste LM, que é possível constatar que existe uma certa multicolinearidade 

entre as variáveis explicativas, que embora, não perfeita, o que impediria obter as 

estimativas de MQO, podem implicar em tendenciosidade e não eficiência das mesmas. 

Quanto ao resultado para o teste RESET, observa-se por meio do resultado 

obtido, que a especificação linear da equação, não é adequada para examinar a relação 

inversa existente entre inflação e desemprego, pois em um nível de significância de 5% 

foi possível rejeitar a hipótese de que a forma linear da regressão é correta, ou seja, o 

modelo talvez, pôde incorrer, neste caso, em problema de especificação, talvez por 

omissão de variáveis explicativas. Gujarati (2012) explica que na prática, esse tipo de 

teste pode não ser muito eficiente para detectar qualquer alternativa específica a um 

modelo proposto e sua utilidade reside em servir como indicador geral de que há algo de 

errado. 

Aplicou-se também o teste de normalidade dos resíduos, proposto por Jarque -

Bera. Os resultados foram de  e o p-valor de 0,000, então, mesmo a 1% de 

significância estatística, rejeita-se a hipótese nula da normalidade nos resíduos. Sobre a 

possibilidade de existir a não normalidade nos resíduos, Gujarati (2011) diz que: 

“A estatística de Jarque-Bera (JB) rejeita a hipótese de distribuição 

normal dos erros, pois é alta e o p-valor é praticamente zero: observe 

que, para uma variável normalmente distribuída, os coeficientes de 

simetria e curtose são, respectivamente, 0 e 3. E então? Nosso 
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procedimento de teste da hipótese até aqui consistiu no pressuposto 

de que o termo de erro no modelo de regressão apresenta distribuição 

normal. Isso significa que não podemos usar legitimamente os testes t 

e F para verificar as hipóteses na regressão do salário? A resposta é 

não. Como notado no capítulo, os estimadores de MQO são 

distribuídos assintoticamente com o caveat observado no capítulo, a 

saber, que o termo de erro tem variância finita, é homocedástico e o 

valor médio do termo de erro, dados os valores das variáveis 

explanatórias, é zero. Como resultado, podemos continuar a usar os 

testes usuais t e F, contanto que a amostra seja razoavelmente grande. 

A propósito, pode-se observar que não precisamos da hipótese de 

normalidade para obter os estimadores MQO. Mesmo sem a hipótese 

de normalidade, os estimadores MQO são os melhores estimadores 

não tendenciosos (MELNT) sob as condiçoes do teorema de Gauss-

Markov.” (GUJARATI, pág. 502, 2011). 

 

Portanto, se fosse o caso de apenas existir o problema da normalidade nos 

resíduos, como a amostra coletada pode ser considerada em um tamanho grande, talvez 

pudesse ser aceita a regressão, mas como também foi detectado o problema da forma 

funcional da regressão é mais seguro optar por não realizar inferências a partir dos 

resultados obtidos nesta regressão. Contudo, acredita-se que o motivo para este 

resultado pode ser devido a alguma omissão de variáveis explicativas relevante no 

modelo, porém o modelo teórico apresentado não permite acrescentar outras variáveis 

explicativas, senão perderá a sua essência de relacionar o trade-off entre inflação e 

desemprego. 

 Logo, é possível concluir que a curva de Phillips, considerando o modelo 

empírico proposto neste trabalho e os dados disponíveis para as estimativas, não se 

aplica no caso espanhol. Tal resultado aproxima-se aos obtidos por Schwartzman (2006) 

que realizou estimativas da Curva de Phillips para o Brasil para o período de 1997 a 

2003. O autor concluiu falta de robustez em seus parâmetros. Sachsida et al. (2009) 

também não alcançaram os resultados desejados. Para o período 1995 a 2008, também 

para o Brasil, os testes realizados sugerem a rejeição da hipótese de linearidade nos 

parâmetros da curva de Phillips, que se mostraram viesados e pouco eficientes. Vieira 

(2014), que realizou o estudo da Curva de Phillips para a economia brasileira no período 

compreendido entre 2002 a 2014, também teve problemas nas estimações que não se 

mostraram significativas nem a 10%, apesar de ter um modelo bem ajustado de acordo 

com a estatística F.  

No próximo tópico, serão analisados os resultados obtidos para a teoria da Lei 

de Okun e serão discutidas interpretações pertinentes acerca dos resultados encontrados. 
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4.2 Lei de Okun 

Depois de coletados os dados e criadas as séries pertinentes, foi realizado o teste 

de raiz unitária (ADF) em todas as séries necessárias para estimar o modelo. Tanto para 

a Espanha quanto a Zona do Euro, observou-se que após o procedimento de criação das 

novas séries (o que implicou na perda de uma observação para a Zona do Euro que 

passou a ter 71 observações e a perda de duas observações para Espanha que passou a 

ter 70 observações), procedimento este que já foi explicado na metodologia, as séries de 

gap do produto e gap do desemprego são de ordem de integração I(0),  podendo ser 

rejeitada a hipótese nula de não estacionariedade, ou seja, neste caso não foi notada a 

presença de raiz unitária com um nível de significância a 10%.  Foi levada então à 

conclusão de que todas as séries foram estacionárias em nível, ou seja, os processos 

estocásticos que geraram todas as séries não mudaram em relação ao período analisado, 

sendo então possível realizar a estimação das regressões em nível conforme valores 

obtidos e apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para as séries de gap 

do produto e gap do desemprego para a Lei de Okun para a Zona do Euro e a 

Espanha 

 

Estatística  

em valores 

absolutos 

Probabilidade 
Ordem de 

Integração 

Gap desemprego DZE 

 

   
 

Intercepto e Tendência -9,86 0,00 

I(0) Intercepto -9,84 0,00 

s/ Intercepto e s/ Tendência -9,93 0,00 

Gap produto PIBZE 

 

    
Intercepto e Tendência -5,18 0,00 

I(0) Intercepto -5,14 0,00 

s/ Intercepto e s/ Tendência -5,22 0,00 

Gap desemprego DE 

     

Intercepto e Tendência -3,75 0,00 

I(0) Intercepto -3,72 0,02 

s/ Intercepto e s/ Tendência -3,78 0,00 

Gap produto PIBE 

     

Intercepto e Tendência -4,99 0,00 

I(0) Intercepto -4,95 0,00 

s/ Intercepto e s/ Tendência -5,03 0,00 
Fonte: Elaboração própria a partir de dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: DZE, refere-se ao gap do desemprego da Zona do Euro; PIBZE denota a série do gap do produto 

da Zona do Euro;  DE, representa o gap do desemprego espanhol; PIBE, refere-se ao gap do 

produto da economia espanhola.  
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Como forma de atestar os resultados obtidos pelos testes ADF, procurou-se 

verificar o comportamento gráfico das séries. Tal comportamento foi apresentado na 

Figura 4.  

Figura 4: Séries estacionárias utilizadas nos modelos de regressões para a Lei de Okun 
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Fonte: Extraído de Eviews 

 

Conforme análise da Figura 4, de modo geral, observou-se que as séries se 

mostram comportarem-se ao longo da média, o que é de fato um indício de 

estacionariedade das mesmas.  

 

4.2.1 Resultados empíricos para a Lei de Okun considerando a 

Zona Euro e Espanha 

 

Após as análises iniciais, sobre o comportamento das séries, foram apresentadas 

as estimativas do método dos mínimos quadrados ordinários para o modelo da Lei de 

Okun para a Zona do Euro e economia espanhola. Os resultados para o modelo que 

explica o gap do desemprego na Zona do Euro, foram expostos na Tabela 6. 
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Tabela 6: Resultados das estimativas de MQO para as relações entre DZE (gap 

desemprego) e suas variáveis explicativas para o período de 2000 a 2017. 

Variável Dependente: DZE 

Variável Coeficiente 
Erro-padrão 

Robusto 
Teste T Prob. 

Constante -0,010NS 0,016 -0,619 0,537 

PIBZE -8,39E-09*** 1,93E-09 -4,356 0,001 

D2008 0,122NS 0,079 1,549 0,126 

R2 0,426 R2 ajustado 0,409   

teste F 25,258*** Durbin-Watson 1,645   

Teste LM 0,272* Teste White 0,007***      

Teste Reset 0,004***          Jarque-Bera                             1,31* 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: DZE, refere-se ao gap do desemprego da Zona do Euro; PIBZE denota a série do gap do produto 

da Zona do Euro; D2008, representa a variável dummy que representa a crise de 2008. 

Nota 2; (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, notou-se que os sinais dos 

coeficientes dos parâmetros estimados são os esperados para este modelo, porém 

somente a variável relacionada ao PIB é estatisticamente significativa, ou seja, não é 

possível considerar que a dummy, neste caso, tenha causado impacto sobre a variável 

dependente desemprego, pois seu coeficiente pode ser considerado igual a zero em 

termos estatísticos. 

 De antemão, observou-se por meio do resultado obtido no teste de White, que os 

resíduos desta regressão não respeitam a premissa de serem homocedásticos, por isso  

não foi possível rejeitar a hipótese de heterocedasticidade dos mesmos. Contudo, como 

medida corretiva, e para obter os chamados erros-padrão consistentes para 

heterocedasticidade de White23 ou simplesmente erros-padrão robustos, a regressão foi 

estimada novamente usando o procedimento de White como medida corretiva. 

 Quanto ao valor obtido para o R² ajustado, este sugere que aproximadamente 

40% das variações no desemprego na Zona do Euro, foram explicadas pelas variáveis 

do modelo proposto. A estatística F, a 1% de significância, sugere que essa informação 

é verdadeira. O teste de Durbin-Watson não dá uma resposta conclusiva sobre a questão 

                                                           
23 Para saber mais consultar Econometria Básica – Gujarati págs. 501-502/ Wooldridge (2006, 3 

ed., Seção 8.2).. 
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de autocorrelação na regressão estimada; porém, o teste LM que também verifica essa 

questão, permite concluir que o modelo proposto atende ao pressuposto de ausência de 

autocorrelação. 

 Referente à normalidade nos resíduos, aplicou-se o teste de Jarque-Bera, cuja 

estatística de teste de  e o p-valor de 0,51 é possível não rejeitar a hipótese de 

normalidade. Portanto, há evidência de que o pressuposto de normalidade foi respeitado 

nesta regressão, logo, afirma-se que os resíduos estimados seguem uma distribuição 

normal. 

 Porém, mesmo com a maioria das premissas do método de mínimos quadrados 

para esse modelo sendo respeitadas, o resultado do teste RESET indicou que a forma 

funcional escolhida para estimar a regressão, não foi considerada adequada, visto que a 

estatística obtida do teste RESET indicou para a rejeição da hipótese nula.  

 Portanto, houve uma certa dificuldade em ajustar esse modelo em específico. Os 

resultados obtidos não parecem ser adequados para que se afirme algo de forma 

categórica. É sabido que o erro de especificação pode ocorrer por omissão de variáveis, 

tamanho insuficiente de amostra, e, etc. Porém, sobre o caso da omissão de variáveis a 

Lei de Okun permite utilizar à princípio, as séries que foram apresentas no referencial 

teórico24. E sobre a questão da amostra, por se tratar de dados trimestrais, acredita-se 

que o tamanho da amostra utilizada para este trabalho esteja suficientemente razoável. 

No final deste tópico, observações acerca das duas regressões do modelo gap model 

serão discutidas. 

 Na Tabela 07, foram apresentados os resultados obtidos por MQO para a Lei de 

Okun para a Zona do Euro. Porém, neste caso, em específico a variável dependente foi 

o gap do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Foram estimadas regressões sem a opção da variável dummy e foram encontrados problemas parecidos  

com as estimativas do modelo completo.  
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Tabela 07: Resultados obtidos por MQO para o modelo de regressão com a variável 

dependente PIBZE (gap produto) 

Variável Dependente: PIBZE 

Variável Coeficiente Erro-padrão  Teste T Prob. 

Constante -154428,5NS 1312511 -0,117 0,906 

DZE -45722244*** 7026426 -6,507 0,000 

D2008 1827404NS 4664646 0,391 0,696 

R2 0,391 R2 ajustado 0,383   

teste F 22,124*** Durbin-Watson 2,01   

Teste LM 0,563* Teste White 0,648*      

Teste Reset 0,037** Jarque-Bera 89,889 NS   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: PIBZE, refere-se ao gap do produto da Zona do Euro; DZE denota Ao gap do desemprego da 

Zona do Euro; D2008, representa a crise de 2008. 

Nota 2; (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

Apresentados os resultados na Tabela 07, obtidos das estimativas do gap do 

produto e suas relações com seus determinantes, a regressão é interpretada da seguinte 

maneira: dado um aumento em uma unidade no gap do desemprego, o gap do produto 

que representa o PIB reduz cerca de -45722244 euros, ceteris paribus.  

Em relação ao percentual de explicação das variáveis explicativas sobre o 

modelo, de acordo com R² ajustado, 38% das variações no gap do produto são 

explicados pelo modelo empírico proposto. Quanto aos resultados do teste F, estes 

corroboram esta hipótese. Em relação às premissas de ausência de heterocedasticidade, 

multicolinearidade e autocorrelação, todas elas foram atendidas. 

Porém existe o problema da normalidade nos resíduos e da forma funcional da 

regressão. Gujarati (2011) diz que problemas de normalidade nos resíduos podem ser 

atenuados ou até mesmo desconsiderados se a amostra em questão for grande. A 

sugestão é que a mesma tenha no mínimo 100 observações para se considerar robusta, 

baseando se na teoria do Teorema do Limite Central. Como este não é o caso dessa 

amostra, foram tentadas formas de se resolver este problema. Uma foi a retirada da 

variável dummy do modelo empírico, como uma forma de obter um melhor ajuste do 

modelo. Entretanto, tal estratégia não surtiu efeito. Portanto, também nesta regressão 

também houve dificuldades de ajustamento. Não podendo assim, chegar de fato a uma 

resposta conclusiva sobre a teoria da Lei de Okun se aplicar ao caso da economia da 

Zona do Euro. 
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Sabe-se que a Lei de Okun pode ser considerada controversa, pois muitos 

trabalhos baseados nesta teoria chegam a respostas inconclusivas. Lee (2000), por 

exemplo, obteve baixos coeficientes para a sua estimação entre o período de 1955 e 

1996. Os resultados obtidos não foram tão robustos quanto aos relatados pelo próprio 

por Okun. Maza e Vilaverde (2007) testou a Lei de Okun para 17 regiões da Espanha 

entre o período de 1980 e 2004, e neste trabalho a teoria também não se mostrou válida. 

Lima e Silva (2012) testaram a lei de Okun para algumas regiões do Brasil, entre 2002 e 

2011. O modelo obtido era estatisticamente insignificante para as regiões 

metropolitanas de Pernambuco e Rio de Janeiro. Vieira (2014) analisou a eficiência e 

aplicação da teoria no caso do Brasil, entre o período de 2002 a 2014, e também não 

obteve resultados satisfatórios.  

Quanto à aplicação da Lei de Okun para o caso da Espanha, os resultados foram 

apresentados nas Tabelas 8 e 9. Além disso, apresentou uma conclusão final sobre as 

quatro regressões estimadas para a Lei de Okun. Assim, na Tabela (x) estão expostos os 

resultados do gap model para a Lei de Okun para a Espanha, cuja variável dependente é 

o gap do produto. 

 

Tabela 8: Estimativas de MQO para gap model para a Lei de Okun para a Espanha, 

sendo a variável dependente PIBE (gap produto), 3º trimestre de 2000 ao 4º 

trimestre de 2017 

Variável Dependente: PIBE 

Variável Coeficiente Erro-padrão Robusto Teste T Prob. 

Constante 3255,013NS 93816,797 0,034 0,972 

DE -783180,656*** 240904 -3,251 0,001 

R2 0,110 R2 ajustado 0,097   

teste F 8,489*** Durbin-Watson 2,870   

Teste LM 0,001*** Teste White  0,467*      

Teste Reset 0,598*           Jarque-Bera                1,43*   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: PIBE, refere-se ao gap do produto para Espanha; DE denota a série gap do produto para a 

Espanha.  

Nota 2: (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 8, notou-se que os sinais 

dos coeficientes dos parâmetros estimados foram condizentes com os esperados para 

este modelo e a variável relacionada ao desemprego é estatisticamente significativa. De 
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acordo com o R² ajustado cerca 9,8% das variações no PIB espanhol são explicadas 

pelo desemprego. O resultado obtido com o teste Reset sugere que a regressão segue 

uma forma funcional adequada. O teste White demonstra que este modelo está livre do 

problema de heterocedasticidade nos resíduos. O teste de normalidade dos resíduos de 

Jarque-Bera indica que os resíduos seguem um distribuição normal. 

 Sobre a autocorrelação nos termos de erro, é notado que ela está presente no 

modelo por meio dos resultados do teste LM. Para corrigir, foi utilizado o método de 

Newey West25 que leva em conta a autocorrelação e informa valores de erro-padrão 

consistentes na estimação. 

 Assim, foi possível realizar algumas afirmativas a partir deste modelo: havendo 

um aumento de um ponto percentual no gap de desemprego da Espanha, o gap do 

produto da economia espanhola cai em aproximadamente 783.180,60 euros, ceteris 

paribus. O que parece ser bastante razoável diante da lenta recuperação do nível de 

emprego que o país vem enfrentando por motivos que vão desde as crises enfrentadas, 

principalmente a crise imobiliária de 2008, o que ocasionou um rompimento 

significativo com uma das maiores atividades que sustentavam o crescimento 

econômico do país: o setor de construções.  

Esse setor, que é intensivo em mão de obra trouxe efeitos multiplicadores sobre 

o nível de emprego da economia espanhola até meados de 2007, porém com a crise dos 

imobiliários/derivativos de 2008, viu se o desemprego cair a níveis drásticos, o que 

pode ter contribuído para este resultado obtido. Sobre a Lei de Okun é possível concluir, 

ainda, que ela se aplica no caso da economia espanhola, quando a variável dependente 

do modelo é o PIB, neste caso, existe a relação inversa entre produto e emprego 

conforme explica a teoria.  

 Na Tabela 9, apresentou-se os resultados para a Lei de Okun para a Espanha, só 

que agora considerando como variável dependente, o próprio desemprego. 

 

 

 

 

                                                           
25 Os erros-padrão corrigidos por esse método são conhecido na literatura como “erros padrão 

consistentes para heterocedasticidade e autocorrelação” ou “erros padrão de Newey-West”. Para estimar é 

necessário um número de defasagens (lag), para que o método de Newey-West possa ser aplicado. Para 

saber mais consultar Wooldridge (2001, p. 404). 
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Tabela 9: Estimativas de MQO para gap model para a Lei de Okun para a Espanha, 

sendo a variável dependente DE (gap desemprego), 3º trimestre de 2000 ao 4º 

trimestre de 2017 

Variável Dependente: DE 

Variável Coeficiente Erro-padrão Robusto Teste T Prob. 

Constante 0,004NS 0,077 0,053 0,957 

PIBE -1,42E-07* 8,09E-08 -1,751 0,084 

R2 0,114 R2 ajustado 0,093   

teste F 8,485*** Durbin-Watson 0,941   

Teste LM 0,000*** Teste White 0,059*      

Teste Reset 0,074*       Jarque-Bera               46,25*    

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: DE, refere-se ao gap do desemprego da Espanha; PIBE denota a série do gap do produto da 

Espanha.  

Nota 2; (*), (**), (***), indica significativo a 10%, 5% e 1% de significância estatística. (NS) refere-se a 

não significativo. 

 

Analisando os coeficientes apresentados na Tabela 9, a um nível de 10% de 

significância, é possível considerar que o coeficiente estimado para a variável PIBE foi  

estatisticamente significativo, porém, ele traz um impacto quase que nulo sobre a 

variável dependente, gap desemprego da Espanha. Quanto ao R² ajustado, observou-se 

que de acordo com o resultado 9% das variações no gap do desemprego são explicadas 

pelas variações na independente.  

 Mesmo realizando o procedimento de Newey-West para correção de 

autocorrelação e heterocedasticidade, outros problemas foram encontrados nesta 

regressão: a anormalidade nos resíduos, e também o problema da forma funcional da 

regressão. Resumindo: assim como nas regressões para a Zona do Euro, também foram 

encontradas dificuldades para ajustar esse modelo para o caso da Espanha. Então, sendo 

assim não se pode dar uma resposta conclusiva acerca da eficiência da aplicação da Lei 

de Okun para explicar níveis de desemprego na economia espanhola, quando a variável 

dependente é o próprio desemprego.  

 Além disso, observou-se que das quatro regressões estimadas para a análise da 

eficiência da Lei de Okun, somente uma teve um resultado considerado favorável para 

se realizar inferências. Por meio de pesquisas também se pôde concluir que essa teoria 

quando testada empiricamente, para se obter resultados satisfatórios é algo discutível. 

. 
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5 CONCLUSÃO 

A crise econômica de 2008 afetou grandes potências mundiais, e com o bloco 

econômico denominado Zona do Euro não poderia ser diferente. Relações de negócios 

entre países pertencentes ao bloco com o resto do mundo fez com que os mesmos não 

ficassem ilesos a essa grande recessão. Notou-se que uma variável econômica teve 

aumentos substancialmente elevados após esse período: a taxa de desemprego. Toda a 

Europa foi atingida e países considerados periféricos na região como a Espanha 

sofreram ainda mais com os efeitos desta recessão. 

Tendo em mente esse fato, a proposta deste trabalho foi averiguar se a relação 

inversa entre as variáveis inflação e desemprego (curva de Phillips) e a relação inversa 

entre crescimento e desemprego (lei de Okun) poderiam ser empiricamente 

corroboradas, para a Espanha e a Zona do Euro, no período compreendido entre o início 

dos anos 2000 ao final do ano de 2017. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura acerca de informações sobre 

fatos históricos, políticos e principalmente econômicos em ambas as regiões, analisando 

as prováveis causas de divergências entre as taxas de crescimento, inflação e 

desemprego em ambas as regiões. Concluiu-se que pelo fato da Espanha ser 

considerado um país periférico e ter particularidades no seu setor produtivo, suas taxas 

se comparadas com as taxas do bloco econômico a qual ela pertence, são 

substancialmente discrepantes. 

 Em seguida, apresentou-se um histórico sobre as teorias abordadas nesta 

monografia: a curva de Phillips e a lei de Okun. Mostrou-se como essas relações 

surgiram e como foram aprimoradas no decorrer dos anos. Além disso, foram 

analisados trabalhos que buscaram testar as duas relações empiricamente. De maneira 

geral, os trabalhos que se baseiam na curva de Phillips e lei de Okun se distinguem, 

tanto pelo período amostral coletado, como pelas variáveis utilizadas nas regressões e 

métodos estatísticos empregados.  

Por fim, foram realizadas regressões econométricas, a partir do método de 

mínimos quadrados ordinários, em alguns dos casos com correção de autocorrelação e 

heterocedasticidade através do método Newey-West, ou para corrigir somente 

heterocedasticidade através do método de correção de White. No caso da curva de 

Phillips, foi possível afirmar que existe uma relação inversa entre inflação e 

desemprego na Zona do Euro a partir dos resultados do modelo aceleracionista 

utilizado. Já não pode se dizer o mesmo para o caso da Espanha, onde não foi possível 
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chegar a uma resposta conclusiva. Esse resultado se assemelha ao de outros autores 

citados nos resultados. 

Já para a lei de Okun, somente a regressão estimada para a Espanha, quando a 

variável dependente é o produto, pode corroborar com a tese proposta pela mesma. 

Neste caso, pode-se afirmar, com base nos resultados empíricos que de fato existe uma 

relação inversa entre produto e desemprego. Nas outras três regressões estimadas, 

houve dificuldades em ajustar os modelos e os resultados não parecem sólidos para que 

se possa comprovar a relação ou fazer referência à teoria de forma definitiva. 

Entretanto, a literatura relacionada mostra que a lei de Okun nem sempre consegue ser 

legitimada, o que torna a relação um tanto quanto controversa, para os pesquisadores da 

área.  

É importante ressaltar que, embora os resultados para lei de Okun e curva de 

Phillips para ambas as regiões tenha-se obtido respostas distintas, onde, alguns modelos 

foram considerados robustos e outros não, as conclusões advindas desse estudo são 

relevantes, trabalhos futuros poderão se valer destes resultados para, a partir daí, testar a 

aplicabilidade da lei de Okun e Curva de Phillips em cenários distintos destes 

empregados nesta monografia. 

Sugere-se, atualizações nos modelos estudados, visto que os mesmos não 

sofreram significativas alterações no decorrer dos anos. Sabe-se que cada contexto 

histórico e econômico tem as suas particularidades, e, talvez, seja o momento de 

analisar outras variáveis que possam compor alterações no nível de desemprego de uma 

determinada região. 

Feitas estas considerações, é possível conclui-se em relação às hipóteses iniciais 

que é possível afirmar que as teorias estudadas se aplicam em dois cenários distintos: no 

caso da curva de Phillips para a Zona do Euro e a Lei de Okun quando a variável 

dependente é o produto para a Espanha. Nas outras regressões estimadas, não possível 

confirmar tal relação. 
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