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O PIB potencial é uma variável muito relevante para a condução da política econômica, tanto no curto como
no longo prazo. Conjunturalmente, o PIB potencial estabelece os limites para o crescimento sem inflação e, por
isso, influencia diretamente a condução da política monetária. No médio e longo prazos, determina quão rico
ou pobre será o país e qual será o espaço para a execução de políticas públicas. Portanto, ter uma boa
estimativa e um diagnóstico claro da evolução dos determinantes do PIB potencial bem como a agenda de
experiências globais bem sucedidas que promovem a aceleração do crescimento é fundamental para um país
que pretenda escapar da chamada armadilha da renda média1.

O primeiro passo é obter uma métrica forward looking de crescimento potencial. Isso envolve analisar o
crescimento médio sob a ótica do PIB per capita, já que as taxas de crescimento populacional afetam as taxas
de crescimento do PIB total e estas variaram de maneira relevante nas últimas décadas.

A tabela acima e os Gráficos A1 e A2 apresentados ao final do texto ilustram de maneira mais precisa a
média de longo prazo do crescimento econômico brasileiro. A taxa média para todo o período considerado
(1901-2016) é de 4,7%, mas se reduz para 2,4% quando analisamos um período mais recente (1980-2016). Se
excluirmos os anos de 2015 e 2016, o crescimento médio encontrado é de 2,8%. Em termos per capita, as taxas
são, respectivamente, de 2,4%, 0,8% e 1,1%. As estimativas de crescimento populacional para os próximos dez
anos situam-se próximas a 0,7%, o que significa que, em uma análise superficial, o crescimento médio brasileiro
compatível com a demografia atual situa-se entre cerca de 2% e 3% (última linha da tabela, excluindo a crise
recente).

Diversas questões surgem ao analisar esses números, e talvez a primeira e mais importante seja se esse
intervalo de crescimento é muito ou pouco amplo. Para isso, comparamos o crescimento do PIB per capita de
países selecionados ao longo de dez anos consecutivos a partir de quando estes possuíam o mesmo nível de
renda do Brasil recente (e para isso utilizamos a métrica do PIB per capita PPP2). No gráfico 1, t=0 representa o
momento em que os países possuíam aproximadamente o mesmo PIB per capita PPP que o Brasil em 2011, de
cerca de quinze mil dólares. Há duas informações adicionais no gráfico: o ano em que o país apresentava a
renda brasileira (por exemplo, os EUA em 1986 tinham o mesmo nível de PIB per capita PPP do Brasil de 2011)
e qual foi o crescimento médio do PIB per capita dos dez anos seguintes.
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Crescimento médio, em %
1901-

2016

1980-

2016

1980-

2014

A)    PIB 4,7 2,4 2,8

B)    PIB per capita 2,4 0,8 1,1

C)    População, próximos 10 anos 0,7 0,7 0,7

D)    B + C 3,1 1,5 1,8

Tabela 1 – Sumário descritivo do crescimento brasileiro

Fonte: Bradesco

1 Situação na qual um país não é capaz de crescer para além de determinado nível de renda per capita em um contexto de envelhecimento acelerado da
população.
2 Ajustado pela Paridade do Poder de Compra, que visa mitigar diferenças de custo de vida entre os países.
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O Gráfico 1 mostra que o intervalo de crescimento do PIB per capita brasileiro (1,1% a 2,4%)3 é baixo quando
comparado aos pares selecionados. Os países ilustrados conseguiram elevar seu padrão de vida entre 2,4%
(México) e 4,8% (EUA e Alemanha) ao ano, nos dez anos seguintes ao momento em que tinham o mesmo
padrão de vida de que o Brasil em 2011 (o qual se manteve praticamente o mesmo até 2016).

A segunda pergunta é se a economia brasileira está “fadada” a ter baixo crescimento, ou se é possível atingir
as taxas de crescimento dos países em questão. Nos parece fazer sentido dividir a resposta em duas partes. A
primeira parte é técnica, ou mesmo tautológica, e consiste em simplesmente decompor o crescimento
brasileiro. O Gráfico 2 mostra as contribuições da produtividade total dos fatores (PTF), capital e trabalho para
o PIB potencial dos últimos anos. No auge do período de crescimento, a contribuição da PTF foi de 2,0% ao ano,
e hoje encontra-se em terreno negativo4.

Com base nesse comportamento histórico da PTF, podemos simular diversos cenários. O primeiro deles, mais
otimista, parte de uma PTF que volta a crescer a 1,0% ao ano, e buscamos calcular a taxa de investimento
requerida para que o PIB total cresça 4,0% (e, portanto, o PIB per capita cresça 3,3%, um ritmo entre o
mexicano e o israelense). A resposta, ilustrada na Tabela 2, é de investimento de 27,1% do PIB. Por sua vez, se o
objetivo for atingir um crescimento (total) de 3,0%, com a mesma contribuição de 1,0% de variação da PTF, é
necessário investir 21,1% do PIB. Hoje, como pode ser visto no Gráfico 3, investimos pouco menos de 16,0%.
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Gráfico 1 – PIB per capita; t=0: mesmo nível do Brasil em 2011 (índice = 100 em t=0)

Fonte: Bradesco

Gráfico 2 – Decomposição da estimativa do crescimento potencial

Fonte: Bradesco

3 Linha B da Tabela 1.
4 A PTF, produtividade total dos fatores, captura outros elementos, muitos deles pró-cíclicos, além da própria produtividade, o que faz com que sua
estimativa seja imprecisa. É um resultado comum, portanto, que em momentos de recessão vejamos uma queda da PTF, o que não invalida o raciocínio
exposto.
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Em ambos os casos (PIB total crescendo 3,0% ou 4,0%) é preciso levar a taxa de investimento para, pelo
menos, o maior valor atingido na série histórica. Ou, obviamente, adotar políticas que ampliem bastante o
crescimento da produtividade. Além disso, o fato desse investimento requerido ser o maior da série dos últimos
20 anos não implica que o Brasil esteja fadado a ficar preso na armadilha da renda média, apenas indica que, se
o objetivo a ser perseguido for elevar o crescimento potencial para mais de 3,0%, será necessário considerar
medidas distintas das adotadas naquele período5. Ou, ao menos, será preciso replicar a política econômica dos
anos em que o crescimento do PIB per capita foi mais acelerado.

A primeira parte da resposta, portanto, é razoavelmente intuitiva: para ampliarmos o crescimento,
precisamos investir mais e ser mais produtivos. A segunda parte da resposta é o que podemos fazer para
aumentar o crescimento da PTF e a razão investimento/PIB. E, para isso, a experiência internacional e a dos
períodos de maior crescimento do País permitem destacar um conjunto de políticas que favorecem o aumento
do PIB potencial.

(1) Abertura comercial: é preciso endereçar o problema da limitada abertura comercial brasileira. Não apenas
a nossa razão de corrente de comércio/PIB é uma das menores do mundo, como as tarifas de importação
continuam elevadas e houve pouca ou nenhuma evolução após os anos 2000. O gráfico a seguir apresenta as
tarifas nominais e efetivas de importações – as quais mostram queda importante no começo da década de 90,
mas estabilidade a partir de então. Isso não se verificou em nossos pares (África do Sul, Colômbia, México e
Peru), que continuaram a reduzir suas tarifas nominais (Gráfico 5). Estudos recentes6 indicam, inclusive, que o
impacto de diversas reformas sobre a PTF pode ser significativo, especialmente se o país se encontra distante
da “fronteira”, entendida aqui como o ambiente de melhores práticas ou maior integração comercial.

PIB 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

2,0% 21,6 15,5 9,6 3,9

3,0% 27,7 21,5 15,4 9,6

4,0% 33,9 27,5 21,4 15,4

5,0% 40,1 33,6 27,3 21,2

Produtividade da Economia (PTF)

Tabela 2 – Taxa de investimento/PIB requerida para combinações de PIB e produtividade

Fonte: Bradesco
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Gráfico 3 – Taxa de investimento / PIB a preços correntes

Fonte: Bradesco

5 As simulações acima foram realizadas para o PIB agregado, sem levar em consideração o efeito do crescimento populacional. Como este cresce perto
de 0,7% ao ano, estamos falando de um crescimento potencial per capita que varia de 2,3% a 3,3%, o que nos coloca, grosso modo, em uma posição
entre México e Israel (Figura 1). As contas são: 4,0% - 0,7% = 3,3% e 3,0% - 0,7% = 2,3%.
6 Norris, Ho, Kyobe, 2015. “Structural Reforms and Productivity Growth in Emerging Market and Developing Economies”. IMF Working Papers.
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(2) Reforma tributária: o sistema tributário brasileiro é sabidamente complexo. Historicamente, ao invés de
cobrar um único imposto sobre o valor agregado (IVA), optamos por um sistema que foi ganhando regras
específicas que aumentaram enormemente a complexidade de se pagar impostos, elevando o custo do
gerenciamento tributário. Por exemplo, em uma comparação internacional do número de horas gastas por ano
para pagar impostos, o Brasil está na primeira colocação, com mais de duas mil horas/ano. O segundo colocado
(Bolívia) gasta cerca de mil horas, enquanto a mediana dos países se situa perto de 200 horas.

A solução encontrada para lidar com esse aumento de complexidade foi criar regimes diferenciados e
especiais que nem sempre favorecem a expansão da produtividade. Um dos exemplos disso, o regime do
Simples, cujo objetivo em certa medida é evitar a informalidade das empresas, pode produzir efeitos colaterais
não intencionais, apesar de seu mérito original. As consequências de um sistema tributário complexo com
regras alternativas como a do Simples pode gerar, nas grandes empresas, um excesso de verticalização,
evitando a incidência de impostos em cada etapa da produção. Já nas empresas menores, pode levar a um
excesso de fragmentação, em que os ganhos de escala não compensam a migração para um regime tributário
“convencional”.
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Ou seja, podemos ver alocações ineficientes dos recursos tanto nas grandes como nas pequenas empresas.
Em estudo recente7, foi calculada a distribuição normalizada da produtividade de diversos setores da economia
brasileira, e de seus pares. A distribuição da produtividade é normalizada de forma que a informação relevante
é dada pelas caudas. Isto é, caudas “gordas” indicam que existe maior quantidade de empresas improdutivas
relativamente à média de cada país. As figuras a seguir ilustram a densidade da produtividade das empresas.
Chama atenção, em um primeiro momento, que a curva brasileira tem caudas excessivamente gordas,
indicando que o país possui um número desproporcional de empresas ineficientes.

(3) A poupança do setor público continua muito baixa e o mix de gastos públicos não favorece o crescimento.
Os gastos do governo federal chegam a cerca de 20% do PIB, com uma parcela crescente das despesas
migrando para a previdência. O país gasta com previdência, hoje, o mesmo que o Japão, ainda que a
participação de sua população acima de 60 anos na população total seja três vezes menor. Os gastos excessivos
com esse item resultam em baixa poupança do setor público, o que acarreta no fenômeno de crowding-out,
levando a uma pressão altista sobre a taxa de juros.

Gráfico 6 – Distribuição da densidade de produtividade das empresas, Brasil e países selecionados

Comércio Hotéis e restaurantes

Agregado da economia

Fonte: Ibre

7 Apresentação de Fernando de Holanda Barbosa Filho: “Produtividade: Evolução, Efeitos Composição, Nível e Distribuição entre Firmas”, 2016.
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Além do nível de gastos previdenciários do Brasil se situar muito acima do de países com estrutura
demográfica semelhante, a ausência de uma reforma do sistema levará a uma compressão ainda maior dos
gastos com investimentos. Essa compressão já foi vista no período 2015-2017, mas deve se acentuar nos
próximos anos, caso os gastos com previdência continuem subindo. Evidência empírica recente8 indica que o
efeito de um aumento da participação dos gastos com infraestrutura no total é razoavelmente positivo para o
crescimento, o que significa que os gastos mais baixos com investimentos podem ter um efeito negativo e
relevante sobre o PIB potencial.

4) É necessário adequar a gestão orçamentária às melhores práticas. Em publicação recente, o Banco
Mundial9 alertou para a “falta de evidências de que os programas existentes tenham sido eficazes e eficientes
em seu objetivo de impulsionar a produtividade e a geração sustentável de empregos”. Em um ambiente de
restrição orçamentária ativa, é preciso adotar as melhores práticas na avaliação dos programas, com objetivos
quantitativos e datas de início e término, a fim de priorizar os programas mais eficientes. Há ampla evidência de
que os programas públicos brasileiros acabam por concentrar renda, com raras exceções. Uma das conclusões
do relatório é de que é possível economizar cerca de 8% do PIB com melhorias da gestão e reformas, conforme
pode ser visto na tabela a seguir.

Gráfico 7 – Comparação internacional do gasto com previdência e perfil demográfico

8 GEMMEL, Norman; KNELLER, Richard; SANZ, Ismael. Does the composition of government expenditure matter for long-run GDP levels?
9 “Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”. Banco Mundial, nov/17.

Fonte: OCDE
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(5) A reforma trabalhista é importante para diminuir as incertezas e custos do mercado de trabalho. Ainda
que a evidência empírica do impacto da reforma trabalhista sobre a taxa de crescimento não seja robusta, isso
não significa que ela não possa gerar ganhos relevantes de bem-estar. Para desinflar a massa salarial em 1%,
por exemplo, o reajuste salarial pode ser 1% menor, ou pode-se desligar 1% da mão de obra. O total de
empregados formais é pouco inferior a 40 milhões de empregados, o que significa que o ajuste nominal do
salário pouparia quase 400 mil empregos, o que certamente é uma solução superior em termos de bem-estar.
Durante a recessão de 2014-2016, nossas estimativas indicam que se as novas regras trabalhistas estivessem
em vigor, o país poderia ter evitado a perda de cerca de dois milhões de empregos.

Setor Medidas Eficiência Equidade

Economia 

potencial até 

2026

(% do PIB)

Previdência
Reforma do sistema previdenciário (conforme negociada no 

Congresso em maio de 2017)
+ + 1,80%

Massa salarial dos 

servidores públicos

Diminuição pela metade do prêmio salarial dos servidores públicos 

federais em relação ao setor privado
+ + 0,90%

Aquisições Públicas Otimização dos procedimentos para bens e serviços selecionados + Neutro Até 0.2%

Assistência Social
Novo programa integrado de assistência social (fusão do BPC, da 

aposentadoria rural e do Salário-Família com o Bolsa Família).
+ + Até 0.7%

Reforma do Abono Salarial e do Salário-Família + Neutro 0,01%

Reforma do FGTS e do Seguro-Desemprego + + 0,60%

Melhoria da eficiência dos profissionais de saúde + Neutro 0,09%

Expansão da cobertura da atenção primária à saúde (de 65% para 

100%)
+ + 0,03%

Melhoria da integração entre atenção básica e avançada + Neutro 0,12%

Melhoria da eficiência hospitalar + Neutro 0,05%

Remoção dos subsídios tributários federais para seguros privados 

de saúde
+ + 0,33%

Eliminação da ineficiência no ensino fundamental em nível 

municipal
+ Neutro 0,50%

Eliminação da ineficiência no ensino fundamental em nível estadual + Neutro 0,30%

Eliminação da ineficiência no ensino médio em nível estadual + Neutro 0,20%

Ensino superior federal + + 0,50%

Reforma do SIMPLES (idealmente como parte de uma reforma 

tributária mais ampla)
+ Incerto Até 1.2%

Eliminação da Desoneração da Folha + Incerto 0,40%

Reforma do Inovar-Auto + Incerto 0,03%

Reforma da Zona Franca de Manaus (para uma alternativa menos 

distorciva e menos custosa)
+ Até 0.4%

Economia total nas despesas subnacionais 1,29%

Economia total nos gastos tributários federais 2,33%

Economia total nas despesas federais 4,74%

Total 8,4%

Saúde

Educação

Programas para o 

desenvolvimento do 

setor privado

Mercados de 

Trabalho

Tabela 3 – Resumo das opções de políticas públicas e seu impacto na eficiência, equidade e potencial 
economia fiscal 

Fonte: Banco Mundial, Bradesco
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(6) Continuidade da implementação das melhorias no mercado de crédito. Houve avanços relevantes nos
últimos meses, que devem tornar o acesso ao crédito gradualmente mais horizontal. Como temos enfatizado, a
TLP tem um papel importante ao reduzir os subsídios futuros e aumentar a potência da política monetária,
diminuindo a expectativa de elevações futuras nos juros, reduzindo a volatilidade esperada da dívida pública e
o prêmio de risco da solvência fiscal. Mas há toda uma agenda, em parte contemplada na agenda BC+, que
pode tornar o acesso ao crédito menos arriscado e mais barato, incluindo a criação do cadastro positivo,
implementação da duplicata eletrônica, regulamentação da LIG (Letra Imobiliária Garantida), reforço da
estrutura jurídica das garantias de crédito, reavaliação do direcionado10, dentre outras medidas.

Essa agenda não é exaustiva dos temas que o país precisa resolver para se tornar mais produtivo. É preciso
aumentar a eficiência da educação, melhorar o ambiente de negócios para que os investimentos em
infraestrutura deslanchem, ampliar as condições que favoreçam o aumento do acesso das mulheres ao
mercado de trabalho, infraestrutura de saneamento e transportes nas cidades, dentre tantas outras. Mas,
essencialmente, o país precisa ampliar a produtividade e os investimentos. A agenda de experiências bem-
sucedidas mundo afora, e no próprio Brasil, proporciona um mapa razoavelmente seguro para o país aumentar
as chances de escapar da armadilha da renda média.

Anexos

10 Destaque Depec – Bradesco de 8 de fevereiro de 2017. “Direcionamento de crédito e eficiência da política monetária no Brasil”.

Gráfico A1 – Crescimento do PIB, PIB per capita e população: 1901-2030

Gráfico A2 – Crescimento do PIB, PIB per capita e população: 1980-2030

Fonte: Bradesco

Fonte: Bradesco
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