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A relação empírica entre crescimento econômico e o desemprego é descrita pela conhecida lei de Okun.
Inicialmente proposta na década de 60, a “lei” ganhou diversas versões1 ao longo do tempo, que visavam
caracterizar melhor essa relação, que é dinâmica e instável. O “coeficiente de Okun” (que pode ser calculado de
diversas maneiras) serve como um dos insumos para as estimativas de PIB potencial, além de ajudar a
caracterização da recuperação econômica ao ilustrar se o crescimento do emprego está alinhado ou não ao
crescimento do PIB.

No caso brasileiro, por conta de alguns desafios empíricos, faz-se necessário ajustar as variáveis que entram
no cálculo desse coeficiente. Para começar, é preciso interpolar os dados de emprego: a Pesquisa Mensal de
Emprego (PME) cobre o período 2003-2016, enquanto a Pnad Contínua tem informações a partir de 2012. São
pesquisas com abrangências e metodologias distintas. Uma dificuldade adicional reside no comportamento
diferente da PEA: enquanto na PME a taxa de participação mostrou uma queda de 3 p.p. no período final da
amostra (2013 a 2016), o mesmo não ocorreu na Pnad.

Por isso, optamos por calcular nosso coeficiente utilizando os dados do PIB e os de ocupação, ao invés de
utilizar o desemprego. A conta é simples, bastando dividir a taxa de crescimento interanual da ocupação pela
taxa de crescimento interanual do PIB. Assim, o coeficiente traduz quantos pontos percentuais são gerados de
ocupação para cada ponto de crescimento do PIB.
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Gráfico 1: Taxa de participação 

1 Uma boa referência é: https://www.kansascityfed.org/publicat/econrev/pdf/4q07knotek.pdf
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Gráfico 2: variação interanual da ocupação e PIB
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A série de ocupação considerada é a Pnad Contínua, retropolada de 2012 a 2003 utilizando os dados da
PME. Obviamente, quando as taxas de crescimento do PIB se tornam próximas de zero ou negativas, o
resultado do coeficiente tende a ser explosivo. Por isso, em geral olhamos a dispersão desse coeficiente ao
longo do tempo, truncando a análise para as regiões de interesse dentro do ciclo econômico. Os gráficos 3 e 4
mostram a dispersão e a evolução desse coeficiente.

Inicialmente, é possível notar uma densidade maior na região 0,3 a 0,6, cuja mediana é 0,49. Se
considerarmos (i) um coeficiente mediano de 0,5 e (ii) um crescimento da PEA ao redor de 1,0% nos próximos
anos, chegamos à conclusão de que a taxa de crescimento do PIB que estabilizaria o desemprego é de 2,0%.
Por sua vez, se o coeficiente mediano fosse 0,33, a taxa de crescimento do PIB necessária seria de 3,0%. Ou
seja, para a mesma taxa de crescimento do PIB, um coeficiente de Okun menor (do modo que calculamos
aqui) está associado a um crescimento que se sustenta mais baseado nos outros fatores de produção
(produtividade e capital) do que no fator trabalho.

No gráfico 4, nota-se que há certa regularidade do coeficiente no período 2004-2008 e que,
posteriormente, o resultado é muito mais volátil. De fato, a economia saiu do pleno emprego em 2012-2013
para uma forte recessão em 2015-2016. No período 2015-2016, tanto ocupação quanto o PIB continuavam
caindo na comparação interanual. Em 2017, há um certo descasamento temporal, em que o PIB fica positivo
no primeiro trimestre (impulsionado pelo PIB agrícola), mas a ocupação continua em contração durante boa
parte do ano, o que explica a queda repentina do indicador na virada do ano.

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 3: dispersão do coeficiente de Okun para o Brasil, 2003 a 2018

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 4: evolução no tempo do coeficiente de Okun
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É interessante notar que a recuperação a partir de 2018 baseia-se, em grande medida, na recuperação do
emprego. O coeficiente de Okun nos últimos meses encontra-se próximo de 1,0. Isso não quer dizer,
contudo, que a economia tem gerado excesso de empregos em relação ao crescimento. De fato, os exercícios
conduzidos aqui são mais descritivos, e muitos outros fatores podem explicar o aumento da geração de
empregos.

A diminuição da incerteza jurídica, por exemplo, diminui os custos de demissão (e portanto os de
contratação), favorecendo a abertura de novas vagas. Após um longo período de contração do emprego,
com ajuste operacional das empresas, é natural que as mesmas tenham adiado parte dos planos de
investimentos (e contratações) e que agora haja uma recuperação maior do número de empregados. Há,
também, fatores pontuais que poderiam afetar a ocupação: as liberações dos saldos do FGTS e do PIS/Pasep,
em 2017 e 2018, geraram um aumento forte dos empregos por conta própria, o que aumenta o coeficiente
entre emprego e crescimento.

Para deixar a análise mais robusta, refizemos o exercício acima levando em consideração (i) a ocupação
total da Pnad, exceto empregados por conta própria; e (ii) a ocupação do Caged. Adicionalmente,
normalizamos os coeficientes como desvios em relação à sua mediana (0,49 para a Pnad e 0,68 para o
Caged), e ocultamos os valores explosivos dos coeficientes. Isso é feito com intuito de deixar a comparação
mais didática, uma vez que houve nas últimas décadas um movimento de formalização do trabalho, que
poderia superestimar o coeficiente de Okun do Caged.

Como pode ser visto, os coeficientes mostram dispersão moderada em torno de sua média histórica. A
performance recente do Caged parece mais alinhada com o histórico de geração de vagas/crescimento. Por
sua vez, os dados da Pnad parecem mesmo estar influenciados pelos ocupados por conta própria. Enquanto o
coeficiente de Okun para a Pnad (total) se encontra em 1,2, ou seja, para cada 1% de PIB gera-se 1,2% de
ocupados, o coeficiente para a Pnad ex conta própria está em 0,7, mais próximo da média (ambos possuem
mediana parecida, de 0,5).

A conclusão é de que, até aqui, a geração de empregos tem sido relativamente compatível com a retomada
da economia e, aparentemente, alguns efeitos pontuais têm influenciado a geração total de vagas na Pnad.
Quando olhamos adiante, a maior flexibilidade dos acordos salariais, os menores custos intangíveis de
admissão e demissão e a menor incerteza macroeconômica (fiscal) devem impulsionar as contratações,
podendo levar a uma ampliação do emprego. Por outro lado, a agenda das reformas micro e
macroeconômicas aponta na direção de um crescimento suportado mais pela melhora da produtividade do
que pelos simples acúmulos dos fatores de produção. Isso tenderia a levar a um crescimento maior do PIB,
mas um coeficiente de Okun mais próximo de 0,3-0,4 do que de 0,5.

Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 5: evolução no tempo dos coeficientes de Okun (normalizados)
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