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RESUMO 

 

A economia brasileira teve seus “altos e baixos“ nos últimos anos, com 

crescimento e recessão. Apresentado esse contexto, se observarmos de perto 2012 

a 2019 tivemos uma situação inicial um contexto de desemprego baixo e inflação 

alta, e no final do período um desemprego alto com uma inflação baixa. Não por 

acaso este fenômeno acontece e se repete ao longo da história. Há um dilema na 

economia de curto prazo, entre desemprego e inflação. E por meio da Curva de 

Phillips se mostrará e testará essa hipótese para a economia brasileira no período 

referido. 

Palavras chave: Curva de Phillips. Regressão Linear. Inflação esperada. 

Macroeconomia. Economia brasileira. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian economy has had its "ups and downs" in recent years, with growth and 

recession. Presented this context, if we look closely from 2012 to 2019 we had an 

initial situation of low unemployment and high inflation and, at the end of the period, 

high unemployment with low inflation. Not by chance this phenomenon happens and 

repeats itself throughout history. There is a dilemma in the short-term economy 

between unemployment and inflation. And through the Phillips Curve will show and 

test this hypothesis for the Brazilian economy in the period mentioned.  

Keywords: Phillips Curve. Linear Regression. Expected inflation. Macroeconomics. 

Brazilian economy. 
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Introdução  

 

Como notou o economista britânico A.W. Phillips, em seu artigo em 1958, há 

uma correlação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de variação de 

salários. Mais tarde adequada também para a relação de desemprego e inflação. 

Com sua regressão se pôde ver a relação não linear e negativa entre ambas as 

variáveis, onde a taxa de desemprego influenciaria o índice de variação dos preços 

dos salários, que mais tarde se revelaria também para a variação de preços gerais 

da economia.  

Com essa descoberta se gerou intensos debates e discussões no meio 

acadêmico. Expandindo e replicando a ideia para outros países, como os EUA, onde 

os economistas Paul Samuelson e Robert Solow aplicaram essas ideias com uma 

base de dados em seu país e observaram também essa correlação negativa entre 

as variáveis de desemprego e inflação.  

Porém, em 1968, o economista Milton Friedman logo questionou a viabilidade 

da Curva de Phillips para o longo prazo, já que em sua publicação1, afirmava 

categoricamente que a autoridade monetária não pode por meio de aumento da 

inflação diminuir o desemprego. Assim como o economista Edmund Phelps, que 

negava a existência do efeito da Curva de Phillips no longo prazo.  

Ambos se basearam em princípios macroeconômicos clássicos. Entre eles 

que a da Teoria Quantitativa da Moeda (TQM), onde o crescimento da oferta de 

moeda é a principal geradora de inflação. E também que o aumento da oferta de 

moeda não aumenta ou influencia variáveis reais, apenas variáveis nominais. Nesse 

sentido uma expansão da oferta de moeda alteraria preços e valores nominais de 

renda, mas não tem influência sobre variáveis reais, como emprego e produção.  

No longo prazo, portando, a Curva de Phillips é vertical, ou seja, a autoridade 

monetária até pode expandir mais a sua oferta de moeda, gerando inflação, já que a 

taxa de desemprego continuaria em sua taxa natural de longo prazo, chamada de 

NAIRU, sigla da tradução para o inglês de “taxa de desemprego com inflação não 

acelerada”. Influenciada esta pelo funcionamento do mercado de trabalho como um 

 
1 Milton Friedman publicou, em 1968, na American Economic Association, o artigo intitulado “O papel 
da política monetária” onde indicava o que a política monetária pode ou não fazer.   
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todo, o poder dos sindicatos, a política de salário mínimo, legislação trabalhista em 

geral e outros. Mas não da inflação, ao menos não no longo prazo.  

Visto que a evidência e a teoria estavam se contrapondo a realidade 

mostrada nos dados, era necessário alguma reconciliação para explicar o fenômeno. 

E nele estava que o fato chave que no curto prazo há uma variável determinante 

para a conciliação do curto prazo com o longo prazo: a inflação esperada. 

Friedman e Phelps introduziram uma nova variável no tradeoff que era a 

inflação esperada. Ela vinha em vista do fato que para a curva de oferta agregada, 

há também essa discrepância. No longo prazo ela é vertical, e no curto prazo, esta 

apresenta-se inclinada. O motivo disso se dá pela teoria da rigidez dos salários, já 

que os salários nominais no curto prazo são fixos e se baseiam na expectativa de 

preços, não respondendo imediatamente as suas variações no curto prazo. Portanto, 

quando o nível de preços é menor que o esperado, os empresários tem o incentivo 

de aumentar sua produção, e vice-versa. Daí decorre o fato de, no curto prazo, a 

curva de oferta agregada ser inclinada. E o mesmo vale para Curva Phillips no curto 

prazo.  

Com esse novo fato, houve uma necessidade de revisão da curva de Phillips 

de curto prazo para incluir a inflação esperada. E a sua nova versão no que se 

convencionou a chamar de Curva de Phillips expandida pelas expectativas, ficou:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝜖 (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜 –  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜) 

 

sendo 𝜖, o parâmetro que mede o quanto a inflação reage ao desemprego. 

 

Uma consequência é que não haverá uma curva de Phillips estável no curto 

prazo, já que uma alteração na inflação esperada, irá descolar a curva como um 

todo.  

O objetivo deste trabalho, considerando a teoria abordada, será aplica-la a 

economia brasileira. Se analisará e testará se há evidências estatísticas que apoiam 

a hipótese do poder explicativo da variação da taxa de desemprego (PNAD-

Contínua) sobre a variação da taxa de inflação (IPCA). Assim como a influência da 

variação da inflação esperada, representada pela mediana do Relatório Focus do 
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Banco Central, sobre a variação da taxa de inflação (IPCA). Ambas as medidas 

serão feitas pelo período que abrange de 2012 a 2019. E também de 2015 a 2016, 

abrangendo o período de crise da economia brasileira e que também elucida 

claramente a dinâmica da curva de Phillips visto a alteração marcante das variáveis 

de inflação, desemprego e inflação esperada no início e ao final da crise.  

Posteriormente, se buscará testar e analisar a regressão da curva de Phillips 

expandida pelas expectativas para economia brasileira no período de 2012 a 2019, e 

2015 a 2016. As bases de dados das variáveis citadas se utilizarão de médias 

móveis trimestrais dos índices, e, por via das regressões feitas, se buscará verificar 

se se há evidências estatísticas da hipótese de que a inflação pode ser explicada 

pela taxa do desemprego, e a versão da curva de Phillips expandida pelas 

expectativas para explicar a variação da taxa de inflação brasileira nos períodos 

referidos.  
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Justificativa 

 

A Curva de Phillips foi inovadora e de grande importância desde a sua 

descoberta por nos mostrar um trade off entre desemprego e variação dos salários, 

estendido depois para a inflação de preços em geral. E que mais tarde se 

caracterizou por ser uma dinâmica apenas de curto prazo conforme a Curva de 

Phillips expandida pelas expectativas engloba o fator de expectativa. Dado isso, e 

recente contexto brasileiro, de crise econômica e considerável variação das 

variáveis de inflação, desemprego e expectativas. A curva de Phillips e sua versão 

expandida pelas expectativas serve como importante ferramenta para a análise e 

explicação da dinâmica e das tendências da economia brasileira na história recente.  
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Objetivo Geral 

 

O objetivo é analisar a efetividade da Curva de Phillips sobre a economia 

brasileira no que tange ao período 2012-2019. Adaptando o modelo original e seus 

melhoramentos para a economia brasileira, a fim de explicar o fenômeno do trade off 

entre inflação e desemprego no curto prazo.  

 

 

Objetivo Específico 

 

Tendo por base o modelo original de Phillips e a posterior a Curva de Phillips 

expandida pelas expectativas, que inclui as expectativas, se buscará explicar o 

processo da influência da variação da taxa de desemprego e expectativas sobre a 

variação na taxa de inflação. Observando e analisando, por meio das regressões 

essa dinâmica no período citado. Utilizando para a base de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) para a taxa de desemprego 

trimestral no período de início de 2012 a 2019, e a base de dados do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) trimestral para a inflação trimestral, também do 

mesmo período. Para a inflação esperada se utilizará a mediana da inflação 

calculada no relatório Focus do Banco Central do Brasil. As referidas regressões se 

utilizarão das bases desses índices principalmente.  
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Metodologia 

 

O método utilizado na pesquisa é o quantitativo, com a finalidade de analisar 

o impacto do índice de desemprego para a taxa de inflação no Brasil no período de 

2012 à 2019. 

A análise descritiva se constitui baseada na chamada Curva de Phillips, tendo 

por uso tanto do artigo original de Phillips quanto das modernas interpretações e 

atualizações da teoria.  

Experimentalmente, se buscará testar a hipótese desde dilema de 

desemprego e inflação, originalmente abordada por Phillips, para a economia 

brasileira no período referido 2012-2019, e depois para o período 2015-2016, com 

vistas a analisar e avaliar de perto essa dinâmica no período mais agudo da crise 

econômica. 

Também se buscará testar a hipótese da curva de Phillips expandida pelas 

expectativas para a economia brasileira no período, por meio de duas regressões. 

Com vistas a se observar e analisar o impacto e influência do papel das expectativas 

e do hiato do desemprego para a inflação no período como um todo (2012-2019), e 

no que tange a parte mais aguda da crise (2015-2016).  

Nesse sentido, a base de dados utilizada será de médias móveis trimestrais 

entre os anos de 2012 e 2019 (com 94 períodos), e 2015 e 2016 (24 períodos). 

Sendo o período delas variando entre: jan-fev-mar, fev-mar-abr, (...), nov-dez-jan, 

etc.  Para a variável de inflação será utilizada a base de dados do IPCA (Índice de 

preços ao consumidor amplo), para desemprego será utilizada a PNAD Contínua 

(Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua), para inflação esperada será 

utilizada a última mediana mensal da inflação esperada calculada pelo Relatório 

Focus do Banco Central. Com exceção da variável e, que representa o hiato do 

desemprego nas regressões da Curva de Phillips expandida (Gráficos 6 e 7), 

representada em número decimal, todas as demais variáveis serão utilizadas em 

porcentagem. 
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Revisão Bibliográfica 

 

O economista A. W. Phillips em seu artigo “The relation between 

unemployment and the rate of change of Money wage rates in United Kingdom 

(1861-1957)” se propõe a estudar a hipótese de que se há evidência estatística de 

que a taxa de variação dos salário no Reino Unido poderia ser explicado pelo nível 

de desemprego e por sua taxa de variação. Ele pegou uma série histórica próxima 

de quase um século e subdividiu para análise em três distintas partes. Nelas 

observando diferentes contextos e conjunturas do momento pode observar que essa 

tendência e suposta influência do desemprego para a taxa de variação dos salários 

nominais se repetia, e que portanto poderia haver uma relação de causalidade ali, 

com exceção dos períodos de alta fortes nos preços das importações que 

impactavam externamente e de maneira considerável o modelo.  

Nos seus gráficos onde a variável do eixo das abscissas era a taxa de 

desemprego e o no eixo das ordenadas a taxa de variação dos salários pode 

analisar o movimento de sua hipótese tendo consigo algumas observações 

importantes. 

Entre elas que a relação de desemprego e a taxa de variação dos salários nominais 

é altamente não linear. E que a taxa de variação da taxa dos salários nominais tem 

uma tendência de serem altas quando a taxa de desemprego é baixa, e de ser baixa 

quando a taxa de desemprego é alta. Seguindo a seguinte fórmula e gráfico: 

 

y + a = bxc 

log (y + a) = log b + c log x 

 

onde: 

x : a porcentagem de desemprego 

c : a taxa de variação do desemprego 
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a : constante escolhida por tentativa e erro afim de fazer passar o mais próximo 

possível de os restantes dois cruzamentos do intervalo do 5% e 11% no eixo das 

ordenadas  

b : nível do desemprego 

y: taxa de variação dos salários nominais 

 

Gráfico 1 – Curva de Phillips para o Reino Unido (1861- 1913)  

Fonte: The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the UK 1861-1957.  

Elaboração: Philips (1958) 

 

Seguindo o raciocínio, quando a demanda por um bem aumenta e a sua 

oferta permanece constante, maior será a taxa de variação de aumento deste bem. 

Inversamente, por menor que seja a demanda por este bem em relação à oferta, 

menor será a taxa de variação de queda do preço deste bem quanto menor for a 

deficiência da demanda. Assim, se aplica da mesma maneira a taxa de variação dos 

salários nominais, portanto, aos preços dos serviços do trabalho. Com exceção, 

repetindo, aos períodos de altas consideráveis nos preços das importações, é esta a 
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dinâmica da variação do desemprego em relação à variação nos preços dos salários 

que Phillips busca demonstrar. 

Temos a seguinte reflexão sobre a Curva de Phillips: “É uma relação inversa 

entre a taxa de desemprego e a taxa de aumento de salários nominais. Quanto 

maior a taxa de desemprego, menor a taxa de inflação dos salários. Em outras 

palavras, há um dilema entre inflação de salários e desemprego (apud FISHER e 

DORNBUSCH et al. 2013, p.116)”.Generalizando, aumentando o desemprego, se 

diminui a taxa de inflação. 

No artigo de Gilbert (1976), se buscou analisar e testar o uso de Phillips dos 

mínimos quadrados em seu modelo, e da versão de log-linearização utilizado nos 

dados, comparando-o com os métodos cálculo computacionais mais modernos da 

época. Chegando a conclusão que esta via não alterava a evidência da dinâmica 

encontrada por Phillips ou da superioridade de sua especificação.  

Com as fórmulas a seguir observamos a seguinte relação funcional: 

                

Gw = (Wt+1 – Wt) / Wtgw = - ϵ (u – u*) 

 

gw: taxa de inflação dos salários; 

Wt+1: salário do período seguinte; 

Wt: salário do período corrente; 

ϵ : mede a magnitude da reposta dos salários em relação ao desemprego, sendo 

coeficiente angular; 

u: taxa de desemprego efetiva; 

u*: taxa de desemprego natural (NAIRU); 

A fórmula à direita mostra nos mostra que os salários caem quando a taxa de 

desemprego excede a taxa natural, ou seja, quando u > u*, e sobem quando o 

desemprego está abaixo do natural. Caracterizando essa diferença como o chamado 

“hiato de desemprego”. 
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Supondo que a economia esteja em equilíbrio, preços estáveis e desemprego 

igual a taxa natural de desemprego (NAIRU), taxa de desemprego sem inflação 

acelerada). Supondo que o BC decida por um aumento de 12% no estoque de 

moeda, os preços e salários devem ter aumento de 12% para que a economia volte 

ao equilíbrio. A curva de Phillips nos mostra que para que os salários aumentem 

12%, o desemprego deverá cair. Isso fará com que a taxa de variação dos salários 

aumente. Os salários e preços começarão a subir, e a economia voltará ao nível do 

produto e desemprego, respectivamente, ao nível de pleno emprego. Reescrevendo 

as equações: 

 

Wt+1 = Wt[ 1 – ϵ (u – u*)] 

 

Sendo assim, para que os salários subam acima do nível anterior, o 

desemprego (u) tem de cair. 

Mas a Curva de Phillips tem seus dilemas e limites, como estimar as 

expectativas dos agentes econômicos? Como considerar a curva de Phillips se a 

curva de Oferta Agregada (OA) no longo prazo é vertical? 

Dessa maneira visto esses problemas, a curva de Phillips simples fez-se ruir 

após isso, mostrando que haveria mudanças a serem feitas para viabilizar a sua 

hipótese e entre essas mudanças foi a implantação da inflação esperada 

(simplificando se utilizará a inflação do período anterior ao corrente). 

Quando os trabalhadores negociam seus salários estão preocupados com o 

seu valor real. “Assim os lados estão dispostos a ajustar o nível de salários para a 

inflação esperada ao longo do período. O desemprego não depende do nível de 

inflação, mas do seu excesso em relação ao que era esperado”(apud FISHER, 

DORNBUSCH et al, 2013, p.119). 

Exemplo aumentando 5% o salário, sendo que a inflação aumentou para 13% 

e continuando esperando isso, a perda será de 8%. Assim o foco da preocupação é 

o aumento dos salários acima da inflação esperada. Vis a vis a equação a seguir: 

 

(gw – πe) = - ϵ( u – u*) 
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 πe: inflação esperada 

u – u*: hiato do desemprego; 

Mantendo-se a hipótese do salário real, a inflação efetiva será fortemente 

influenciada pela inflação esperada, fazendo assim com que a versão moderna da 

Curva de Phillips, seja a nova Curva de Phillips ampliada pelas expectativas (de 

inflação): 

 

π = πe - ϵ (u – u*) 

 

Podendo assim se fazer conclusões importantes. Que a expectativa de 

inflação (esperada) é repassada de mesma magnitude para inflação efetiva, e o 

desemprego está a taxa natural quando a inflação efetiva é igual a inflação 

esperada; 

Essas afirmações nos trazem o aspecto por trás da curva de Phillips 

expandida pelas expectativas no curto prazo que se tem hoje: 

“A altura da curva de Phillips de curto-prazo, o nível da inflação esperada, se 

desloca para cima e para baixo ao longo do tempo em resposta às mudanças nas 

expectativas de empresas e trabalhadores. O papel da inflação esperada no 

deslocamento da curva de Phillips acrescenta outro mecanismo de ajuste 

automático do lado da oferta agregada da economia. Quando uma DA alta desloca a 

economia para cima e para a esquerda sobre a curva de Phillips de curto prazo, ela 

produz inflação. Se a inflação persiste, as pessoas passam a esperá-la para o 

futuro( inflação esperada aumenta) e a curva de Phillips de curto prazo se desloca 

para cima” (apud FISHER e DORNBUSCH et al. 2013, p.119). 
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Medida da regressão trimestral por IPCA no período 2012-19  

 

 

Gráfico 2 – Regressão linear da inflação em função do desemprego (2012-2019). Fonte: IBGE.  

Elaboração: própria 

 

A medida da regressão [de modelo log-log], para o período 2012-2019 nos 

indica um coeficiente angular negativo de -1.2, sendo negativo seu coeficiente 

angular, há uma correlação negativa entre as variáveis PNADC e IPCA, em que à 

medida que há um decréscimo da de X, aumenta-se Y, e vice-versa. Por ser um 

modelo log-log, a variação se dá em pontos percentuais, por exemplo, X (PNADC) 

variando 1 p.p. ocorrerá uma diminuição de 1.2 p.p. na variável Y (IPCA).   

Tendo por base seu R2, notamos que 20,56% das variações da PNADC 

explicam as variações do IPCA, no período 2012-2019.  

O teste p-valor do coeficiente nos indica |0.00000445| < 0.01, sendo o p-valor 

< nível de significância, o coeficiente é significativo a 1%, assim como à 5% e 10%. 

A taxa de desemprego (PNADC) afeta a taxa de inflação (IPCA) à 10%, 5% e 1% de 

nível de significância.  
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Para o teste t há 5% de nível de significância e 92 graus de liberdade. Temos 

tcalc do coeficiente β= - 4.88. E tendo tcalc> |1.96|, nós temos que a variável pertence 

a RC, pode-se rejeitar a hipótese de nulidade, portanto o coeficiente é 

estatisticamente significativo. Há uma relação de causalidade entre as variáveis. 
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Medida da regressão trimestral por IPCA no período 2015-16 

 

 

Gráfico 3 - Regressão linear da inflação em função do desemprego (2015-2016). Fonte: IBGE.  

Elaboração: própria. 

 

A medida da regressão no período de 2015-2016 nos indica um coeficiente 

angular negativo de -2, sendo este negativamente inclinado, acarreta em uma 

correlação negativa entre as variáveis PNADC e IPCA. Em que, por se tratar de um 

modelo log-log, quando X (PNADC) aumenta 1 p.p., a variável Y (IPCA) diminui -2 

p.p. Para comprovar que existe estatisticamente essa causalidade devemos analisar 

alguns indicadores. Dentre os quais R2, teste p-valor e teste t 

Tendo seu R2 de 0.453, temos que 45.3% das variações da variável X 

explicam a variável Y. Em outros termos, pelos dados apresentados, a variação da 

PNADC é capaz de explicar a variação do IPCA em 45.3%. 

Para teste p-valor, visto que o p-valor do coeficiente é |0.000313| e, portanto, 

p-valor < 0.01, nos indica que o coeficiente é significativo estatisticamente nos níveis 

de significância de 1%, 5% e 10%. 
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Para o teste t há nível de significância de 5% e com 22 graus de liberdade, 

temos o tcalcdo coeficiente β = -4.269, ou seja, tcalc> |1.96|. Sendo assim, como 

pertence à região crítica, rejeita-se a hipótese de nulidade e assim o coeficiente é 

significativo estatisticamente. Há relação de causalidade entre as variáveis. 
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Medida de Regressão trimestral pela Focus no período 2012-19 

 

 

Gráfico 4 – Regressão linear da taxa de inflação esperada pelo desemprego (2012-2019).  

Fonte: IBGE.  

Elaboração: própria. 

 

A medida da regressão, no período de 2012-2019, nos indica um coeficiente 

angular negativo de -0.73, sendo este negativamente inclinado, acarreta em uma 

correlação negativa entre as variáveis PNADC e Focus2 para o IPCA. Em que, por 

se tratar de um modelo log-log, quando X (FOCUS) aumenta 1 p.p., a variável Y 

(IPCA) diminui -0.73 p.p. Para comprovar que existe estatisticamente essa 

causalidade devemos analisar alguns indicadores. Dentre os quais R2, teste p-valor 

e teste t. 

 
2Relatório de Mercado. A mediana (valor que divide um conjunto de valores ordenados em 
partes iguais) das expectativas de mercado para: o IPCA e outros indicadores. 
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Tendo seu R2 de 0.216, temos que 21.6% das variações da variável X 

explicam a variável Y. Em outros termos, pelos dados apresentados, a variação da 

PNADC é capaz de explicar a variação do Focus em 21.6%. 

Para teste p-valor, visto que o p-valor do coeficiente é |0.00000329| e, 

portanto, p-valor < 0.01, nos indica que o coeficiente é significativo estatisticamente 

no nível de significância de 1% e, consequentemente, 5% e 10%. 

Para o teste t, há nível de significância de 5% e com 92 graus de liberdade, 

temos o  tcalcdo coeficiente β = - 4.954, ou seja, tcalc> |1.96|. Sendo assim, como 

pertence a RC, rejeita-se a Hipótese de nulidade e assim o coeficiente é significativo 

estatisticamente. Há relação de causalidade entre as variáveis. 
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Medida de Regressão trimestral pela Focus no período 2015-16 

 

 

Gráfico 5 - Regressão linear da taxa de inflação esperada pelo desemprego ( 2015-2016).  

Fonte: IBGE e BACEN.  

Elaboração: própria. 

 

A medida da regressão, no período de 2015-2016, nos indica um coeficiente 

angular negativo de -1.1, sendo este negativamente inclinado, acarreta em uma 

correlação negativa entre as variáveis PNADC e Focuspara o IPCA. Em que, por se 

tratar de um modelo log-log, quando X (FOCUS) aumenta 1 p.p., a variável Y (IPCA) 

diminui -1.1 p.p. Para comprovar que existe estatisticamente essa causalidade 

devemos analisar alguns indicadores. Dentre os quais R2, teste p-valor e teste t. 

Tendo seu R2 de 0.2836, temos que 28.36% das variações da variável X 

explicam a variável Y. Em outros termos, pelos dados apresentados, a variação da 

PNADC é capaz de explicar a variação da Focus em 28.36%. 
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Para teste p-valor, visto que o p-valor do coeficiente é |0.00738| e, portanto, p-

valor < 0.01, nos indica que o coeficiente é significativo estatisticamente no nível de 

significância de 1% e, consequentemente, 5% e 10%. 

Para o teste t há nível de significância de 5% e com 22 graus de liberdade, 

temos o  tcalc do coeficiente β = -2.951, ou seja, tcalc> |1.96|. Sendo assim, como 

pertence à região crítica, rejeita-se a hipótese de nulidade e assim o coeficiente é 

significativo estatisticamente. Há relação de causalidade entre as variáveis. 
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Curva de Phillips expandida pelas expectativas para o período 2012 – 2019 

 

Dado que y é igual ao IPCA trimestral do período, o x1 é a expectativa Focus 

pra o trimestre do período, e x2 é o hiato do desemprego trimestral do mesmo 

período (u-u*), ou seja, a diferença do desemprego estimado pela PNADC menos o 

NAIRU3 (taxa de desemprego natural), obtemos a seguinte regressão: 

 

log y = log (1,27x1) – 3,68 x2 

 

Gráfico 6 – Regressão da curva de Phillips expandida pelas expectativas (2012-2019).  

Fonte: IBGE e BACEN.  

Elaboração: própria. 

 

A regressão em si, pelo modelo log-log, nos indica a relação entre as 

variáveis independentes FOCUS (x1) e hiato do desemprego (x2) com o IPCA (y). 

Um aumento de 1 p.p. na variável x1 aumenta a variável dependente y em 1.27 

 
3 Adotando a NAIRU para o período de 7%, com base no artigo de PAULA &FERREIRA (2017). 
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pontos percentuais. Já na variável  x2 uma alteração de 0.01 na margem diminui a 

variável y em 3.78 p.p.  

O plano cinzento é a previsão do modelo em si, sua capacidade preditiva que 

engloba os pontos azuis dentro dele com base nos estimadores calculados. Seus 

pontos azuis fora representam seus erros esperados, seus resíduos. Por seu plano 

ser em 3D, temos a influência das duas variáveis independentes sobre a variável 

dependente. E o sinal dos coeficientes calculados evidenciam sua inclinação.  

Por exemplo, a medida que cresce x1, aumenta y e seu plano começa a se 

inclinar de maneira ascendentemente a medida que este cresce. Inversamente 

ocorre com x2, que a medida que x2 cresce, y diminui, ocasionando na inclinação 

lateral para baixo deste plano a medida que x2 aumenta.  

Tendo seu R2 de 0.7357, temos que 73.57% das variações das variáveis x1 e 

x2 são capazes de explicar a variável y. Em outros termos, as variações da previsão 

da Focus e do hiato do desemprego (PNADC – NAIRU) são capazes de explicar as 

variações trimestrais do IPCA em 73.57%. 

Para o teste p-valor, visto que o p-valor do coeficiente x1 é |2.10-16| , e o p-

valor do coeficiente x2 é |0.000403|, ambos com p-valor < 0.01, no indica que ambos 

os coeficientes calculados são significativos estatisticamente a nível de significância 

1% e, consequentemente, 5% e a 10%. 

Para o teste F, com número de gl do numerador de 2 e do gl do denominador 

de 92, a 5 % de nível de significância, temos Fo=3.07. E tendo o Fcalc = 128. Temos 

que Fcalc> Fo, assim Fcalc pertence a RC, e rejeitamos a hipótese de nulidade. 

Para o teste t, com nível de significância de 5% e 92 graus de liberdade, 

temos tcalc de x1 de |15.72| e tcalc de x2 de |-3.672|, como ambos possuem tcalc> |1.96|, 

ambos pertencem à região crítica. Podendo assim rejeitar as hipóteses de nulidade 

para os dois coeficientes, concluindo que ambos são significativos estatisticamente. 

Há relação de causalidade entre as variáveis x1 e x2 para com y. 
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Curva de Phillips expandida pelas expectativas para o período 2015 – 2016. 

 

Dado que y é igual ao IPCA trimestral do período, o α é o intercepto do 

modelo, o x1 é a expectativa Focus pra o trimestre do período, e x2 é o hiato do 

desemprego trimestral do mesmo período (u-u*), ou seja, a diferença do 

desemprego estimado pela PNADC menos o NAIRU4 (taxa de desemprego natural), 

obtemos a seguinte regressão: 

 

log y = 0,43 α + log (0,949 x1) – 10,47 x2 

 

Gráfico 7 – Regressão da curva de Phillips expandida pelas expectativas (2015-2016).  

Fonte: IBGE e BACEN.  

Elaboração: Própria 

 

 
4 Adotando a NAIRU para o período de 7%, com base no artigo de PAULA &FERREIRA (2017). 
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A regressão em si, pelo modelo log-log, nos indica a relação entre as 

variáveis independentes FOCUS (x1) e hiato do desemprego (x2) com o IPCA (y). 

Um aumento de 1 p.p. na variável x1 aumenta a variável dependente y em 0.9494 

pontos percentuais. Já na variável  x2 uma alteração de 0.01 na margem diminui a 

variável y em 11.04 p.p.  

O plano cinzento é a previsão do modelo em si, sua capacidade preditiva que 

engloba os pontos azuis dentro dele com base nos estimadores calculados. Seus 

pontos azuis fora representam seus erros esperados, seus resíduos. Por seu plano 

ser em 3D, temos a influência das duas variáveis independentes sobre a variável 

dependente. E o sinal dos coeficientes calculados evidenciam sua inclinação. Neste 

caso pelo maior peso do coeficiente da variável x2, observamos o plano cinzento 

mais inclinado para baixo em sua lateral. 

Por exemplo, a medida que cresce x1, aumenta y e seu plano começa a se 

inclinar de maneira ascendentemente a medida que este cresce. Inversamente 

ocorre com x2, que a medida que x2 cresce, y diminui, ocasionando na inclinação 

lateral para baixo deste plano a medida que x2 aumenta.  

Tendo seu R2 de 0.798, temos que 79.8% das variações das variáveis x1 e x2 

são capazes de explicar a variável y. Em outros termos, as variações da previsão da 

Focus e do hiato do desemprego (PNADC – NAIRU) são capazes de explicar as 

variações trimestrais do IPCA em 79.8 %. 

Para o teste p-valor, visto que o p-valor do coeficiente x1 é |1.10-5| , e o p-

valor do coeficiente x2 é |0.00855|, ambos com p-valor < 0.01, no indica que ambos 

os coeficientes calculados são significativos estatisticamente a nível de significância 

1% e, consequentemente, 5% e a 10%. Já para o intercepto, como seu p-valor é 

|0,018| e, portanto, p-valor > 0.01, ele só é significativo estatisticamente a 5% e 10%.  

Para o teste F, com número de graus de liberdade do numerador de 2 e do gl 

do denominador de 21, a 5 % de nível de significância, temos Fo= 3.47. E tendo o 

Fcalc = 41.47. Temos que Fcalc> Fo, assim Fcalc pertence à região crítica, e rejeitamos 

a hipótese de nulidade. 

Para o teste t com nível de significância de 5% e 21 graus de liberdade temos 

tcalc de x1 de |5.768| e tcalc de x2 de |-2.901|, como ambos possuem tcalc> |1.96|, 

ambos pertencem à região crítica. Podendo assim rejeitar as hipóteses de nulidade 

para os dois coeficientes, concluindo que ambos são significativos estatisticamente. 

O mesmo vale para o intercepto que tendo seu tcalc de | 2.55|, seu tcalc> |1.96|, 
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pertencendo à região crítica e fazendo com que seja significativo estatisticamente. 

Há relação de causalidade entre as variáveis x1 e x2 para com y. 
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Conclusão 

 

Com os resultados das duas regressões da taxa de inflação (IPCA) em função 

da taxa do desemprego (PNAD Contínua), observamos que 20,56% da variabilidade 

da taxa de inflação é explicada pela variação da taxa do desemprego. No período de 

2012 a 2019, uma variação de 1 p.p. de aumento na taxa de desemprego ocasiona 

uma diminuição de 1.2 p.p. na taxa de inflação. Havendo, portando, uma correlação 

negativa entre os dados obtidos que é significativa estatisticamente, ou seja, a 

inflação pode ser explicada em parte pelo desemprego. 

No período que abrange 2015 a 2016, a correlação negativa entre as 

variáveis se mostra não somente também significativa, como mais evidente, visto 

que o aumento de 1 p.p. no desemprego aumenta a taxa de inflação em 2 p.p. Com 

um poder explicativo de 45,3%, ou seja, 45,3% da variação do desemprego teve 

influência direta na inflação. Sendo assim, a hipótese de que a inflação pode ser 

explicada pela variação da taxa do desemprego se mostra verdadeira.  

As regressões de 2012 a 2019 e 2015 a 2016 que possuem a inflação 

esperada 5 sendo explicada pela variação da taxa de desemprego (PNAD Contínua), 

também se mostraram razoáveis do poder explicativo da variável de desemprego na 

inflação esperada. A do período de 2012 a 2019, para cada variação do desemprego 

de acréscimo de 1 p.p. diminui a inflação esperada em 0,73 p.p., denotando sua 

correlação negativa e com poder explicativo de 21,6 %, do desemprego sobre a 

inflação esperada. Já a regressão de 2015 a 2016, há uma maior evidência dessa 

correlação negativa pelo coeficiente angular de – 1,1. Denotando que à medida que 

cresce o desemprego em 1 p.p., a inflação esperada diminui 1,1 p.p. Com uma 

capacidade de explicativa de 28,36%. Maior que sua análoga. 

Com relação curva de Phillips expandida pelas expectativas, que se utilizou 

das médias móveis trimestrais dos índices do IPCA, mediana da inflação esperada 

do relatório Focus, PNAD Contínua e NAIRU adotada de 7%, foi a que mostrou os 

melhores resultados para a explicação da taxa de inflação vigente trimestral. A do 

período de 2012 a 2019, se mostrou com um poder explicativo de 73,57%, ou seja, a 

variação das taxas de inflação esperada e do hiato de inflação (taxa de desemprego 

 
5 Mediana do Relatório Focus do BACEN. 
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trimestral do período n subtraído do NAIRU adotado) foram capazes de explicar 

73,57%. A variável de inflação esperada com uma variação de 1 p.p. aumentaria o 

IPCA em 1,27 p.p. A variável que corresponde ao hiato da inflação com uma 

variação 0.01 ponto marginal, diminuiria a taxa de inflação em 3,78 p.p. Já a curva 

de Phillips expandida pelas expectativas para o período de 2015 a 2016, também 

utilizando médias móveis trimestrais dos dados obtemos coeficientes maiores e com 

um modelo com maior poder explicativo. Conseguindo explicar em torno de 79,8 % 

da variação da taxa de inflação pelas variáveis de inflação esperada e hiato de 

inflação. O melhor resultado de todos os modelos apresentados. O peso dos 

coeficientes se destacou por, a cada 1 p.p. que é acrescido na inflação esperada, se 

aumenta a taxa de inflação em 0,95 p.p. aproximadamente. Para o hiato de 

desemprego, a cada 0,01 ponto marginal acrescentado acarreta em uma diminuição 

da taxa de inflação de 11,04 p.p. A amostra referida embora menor que a análoga 

do período de 2012 a 2019 se mostra de relevância pelo movimento das variáveis no 

período.  

O período no Brasil que abrange 2012 a 2019 contribui para ilustrar bem a 

hipótese inicial da curva de Phillips e da versão atualizada com as expectativas de 

inflação. Essa dinâmica se reflete na economia, e não por acaso de modo mais 

notável no período dos anos de 2015 a 2016 onde há um maior poder explicativo em 

todos as regressões. Conforme se observa abaixo: 
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Gráfico 8 – Curva de Phillips da economia brasileira (2012-2019).  

Fonte: IBGE.  

Elaboração: própria. 

Com gráfico acima, vemos da variação inflação e desemprego ao longo do 

período. No início do período citado, o desemprego se mostrava baixo, devido a 

principalmente a estabilização econômica vivida no país com o Plano Real (1994), e 

sua continuidade nos governos FHC (1995-2002) e Lula (2002-2010) onde suas 

políticas se caracterizaram pelo tripé macroeconômico (meta fiscal, câmbio flutuante 

e metas de inflação), e busca de superavit primário. No segundo mandato de Lula, 

em resposta à crise 2008 se iniciou um pacote de uma série de políticas 

expansionistas, fiscal e monetária, com o intuito de início contracíclica mas que se 

mostraram duradouras, até além da capacidade fiscal brasileira.  

Com o início do governo Dilma Rousseff (2011-2016), mesmo com os claros 

sinais do desaquecimento da economia e exaustão fiscal da capacidade do Estado 

em fomentar crescimento, o então governo optou pela continuidade e 

aprofundamento do modelo. Não mais conjunturais que passam a ser duradouros. O 

modelo estipulado se caracterizou por: dívidas cada vez mais crescentes por parte 

tanto do Estado quanto das estatais em investimentos, intervenção e congelamento 

nos preços administrados (energia e combustíveis), aumento crescente de créditos 
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com juros subsidiados, direcionados a setores que não se refletiam necessariamente 

em aumento de inovação ou produtividade. Todo esse conjunto de políticas 

comprometendo em muito a secretaria do Tesouro do país, gerando incerteza na 

economia e agravando a situação fiscal. Em primeiro momento surtiu efeito por 

manter estabilizado e baixo o desemprego e aparentemente a inflação sobre 

controle, mas à medida que a inflação subia, preços antes congelados foram 

reajustados, e os agentes foram ajustando suas expectativas com relação a inflação, 

a inflação teve em 2014 e 2015 uma grande alta, e a taxa de desemprego que 

estava abaixo de sua taxa natural, em 2015, começou a se deslocar de volta para 

sua taxa natural de desemprego, bem acima do que estava.  

Com o desemprego abaixo de sua taxa natural (NAIRU), à medida que a 

pressão inflacionária aumentava, e as expectativas dos indivíduos se aproximavam 

da realidade e começam a levá-la em conta ao estabelecer preços e salários, a 

economia que estava entre 2014 com desemprego baixo e uma inflação um pouco 

elevada, tenderá retornar a sua taxa natural de desemprego. Ocasionando a uma 

mudança da curva de Phillips de curto prazo, que fará com que a economia se 

desloque até lá. A crise econômica de 2015-2016 em primeiro momento, por uma 

série de preços administrados que estavam congelados, há um cenário de 

estagflação, com inflação elevada, queda de PIB e desemprego em alta, mas à 

medida que a economia volta a sua taxa natural de desemprego, a inflação e as 

expectativas por parte dos agentes tende a se estabilizar.  

Um dos motivos que faz com que as regressões dos períodos de 2015 a 2016 

tenham um coeficiente de determinação maior que suas análogas nos períodos de 

2012 a 2019, é que justamente nesse biênio é que ocorre mais fortemente a 

dinâmica explicitada da hipótese de Phillips e a atualização do papel das 

expectativas por parte dos agentes com relação a inflação, dado o cenário de baixo 

desemprego, e alta inflação no início e de alto desemprego e baixa inflação ao final 

do biênio. Ocasionando mudanças significativas nos parâmetros e coeficientes de 

determinação calculados.  

Uma vez que se diminui o desemprego ao custo de mais inflação, em primeiro 

momento, no curto prazo, pode até se mostrar verdadeiro pela questão de levar à 

flutuações econômicas na produção, emprego. Mas no longo prazo, essas 

flutuações se mostram temporárias, sendo estas flutuações “desvios” da taxa natural 

de desemprego e produção. Pois, à medida que as pessoas ajustam sua expectativa 
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com relação a inflação, a economia tende a sua taxa natural de desemprego. O fator 

expectativa é o que concilia o curto e longo prazo. E conforme observamos nas 

regressões obtidas a tese de Friedman e Phelps se mostraram que não podem ser 

rejeitadas, e significativas estatisticamente.  

Portanto, pelos dados observados, há um trade off entre inflação e 

desemprego sim, como evidenciados por Phillips (1958), e os abordados por meio 

de regressões no presente estudo. Porém essa relação tende permanecer apenas 

no curto prazo, pois à medida que os agentes vão adotando a inflação esperada 

para ajustar salários e preços, a economia tende a sua taxa natural de desemprego. 

As flutuações de curto prazo ocasionadas se mostram serem desvios da taxa natural 

de desemprego e da de produção no longo prazo. Já que como a oferta agregada é 

vertical no longo prazo, qualquer variação nominal ocasionada por aumento de 

oferta monetária de qualquer natureza não afetará a taxa natural tanto do 

desemprego, quanto da produção no longo prazo, apenas gerará mais inflação. 

Portanto, na Curva de Phillips no curto prazo, pelo fato da oferta agregada 

apresentar leve inclinação pela teoria dos salários rígidos, o fator expectativas dos 

agentes acaba por gerar flutuações e desvios econômicos. No longo prazo, já que 

não há esse efeito das expectativas dos agentes, variações nominais da economia 

advindas por exemplo de uma maior oferta de moeda por parte da autoridade 

monetária ou políticas expansionistas do governo, acabam por gerar apenas mais 

inflação, não ocasionando mudança na taxa natural de desemprego ou de produção 

da economia, já que estas são determinadas por outros fatores. Ocasionando assim 

que a Curva de Phillips no longo prazo fica vertical e a relação de trade off entre as 

variáveis de inflação e desemprego se mostra inexistente.  

A hipótese inicial de Phillips de que taxa de inflação (no artigo em questão a 

taxa de variação dos salários) pode ser explicada pelo nível e taxa de desemprego 

da economia mostrou-se pelos modelos expostos significativa estatisticamente e que 

não pode ser rejeitada, assim como a hipótese da curva de Phillips expandida pelas 

expectativas. Porém essas conclusões são provisórias, há necessidade de mais 

pesquisa sobre a aplicabilidade dos modelos econométricos, para explicar o 

comportamento entre as variáveis de inflação, desemprego, e inflação esperada no 

curto prazo. 
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