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 Igor Velecico 

Índice de condições 
financeiras – Brasil 
(com prévia para 
fevereiro)

Fonte:  Bradesco

Crescimento do PIB: assimetrias e incertezas

Estamos gradualmente mais confiantes na 
estabilização da economia e na volta do 
crescimento econômico neste começo de ano. 
Há vários argumentos favoráveis à retomada: a 
queda de juros, mais intensa, já começou a ser 
percebida pelos agentes econômicos; a inflação 
tem ficado abaixo do esperado e sua composição 
mostra uma importante descompressão de 
núcleos, melhorando a renda disponível das 

famílias e abrindo espaço para que a queda dos 
juros seja percebida como mais permanente; os 
ativos financeiros (câmbio e risco, por exemplo) 
devem passar a contribuir, na margem, para 
uma gradual retomada dos investimentos. 
Além disso, as condições financeiras voltaram 
a mostrar afrouxamento na margem e nossos 
indicadores proprietários já migraram para o 
território positivo.

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Setor externo Mercado de capital
Agregados monetários Crédito bancário
Custo de oportunidade Agregado

condições financeiras 
apertadas

condições financeiras 
mais frouxas

Apesar disso, os dados correntes não têm 
sido tão positivos. O PIB do quarto trimestre, 
por exemplo, deve ter mostrado contração de 
0,7%1. E o PIB do primeiro trimestre deve mostrar 
alta de apenas 0,1%, dos quais 0,4% se devem 
à melhora da safra agrícola. Ou seja, apesar 
de uma estimativa pontual positiva, indústria e 
serviços devem crescer apenas a partir do segundo 
trimestre. Diante dessas informações, é provável 
que a pesquisa Focus siga revisando para baixo as 
expectativas de crescimento para 2017 (atualmente  
estão em 0,5%).

De todo modo, apesar das incertezas, que 
estarão sempre presentes, uma vez que a 
economia passe a mostrar expansão, a próxima 

discussão relevante se dará sobre o ritmo 
crescimento efetivo e potencial: o crescimento 
sustentável da economia está mais próximo 
de 1% ou de 4%? O problema aqui é que, nas 
áreas do conhecimento em que há demanda 
e exposição de projeções e de seus intervalos 
de confiança (como na economia), tende-se a 
obter, como resultado, um grau aparentemente 
excessivo de segurança. Isso acaba se traduzindo 
em uma subestimação do tamanho do intervalo de 
confiança. Esse é um fenômeno conhecido e que 
tende a persistir no tempo, apesar das diversas 
evidências em contrário. 

A título de exemplo, em estudo recente2, 
pesquisadores compararam os resultados 

1  O resultado será divulgado no próximo dia 7 de março.
2   “Disentangling Bias and Variance in Election Polls”, por Houshmand Shirani-Mehr, David Rothschild, Sharad Goel e Andrew Gelman. Link: 
http://researchdmr.com/ProbabilityTotalError.pdf



2DEPEC

D
es

ta
qu

e 
D

EP
EC

 - 
B

ra
de

sc
o

Variação da 
produtividade total 
dos fatores da 
economia mundial

Fonte: The Conference Board, Bradesco

das eleições norte-americanas com os resultados 
efetivos, concluindo que o intervalo de confiança 
reportado pelas pesquisas (em geral, de mais ou 
menos 3%) deveria ser, na verdade, mais próximo 
de mais ou menos 7%.3 Nessa linha de raciocínio, 
quando observamos a pesquisa Focus do BCB, 
encontramos uma mediana de crescimento (para o 
biênio 2019-2020) de 2,5%, com desvio padrão de 
0,5%. O que seria compatível com um crescimento 
entre 1,5% e 3,5%. De fato, a estimativa mínima é de 
1,5% e a máxima, de 3,75%.

O intervalo de 1,5% a 3,5% pode parecer grande à 
primeira vista, mas desconfiamos que o intervalo 
que mais representa nossa incerteza hoje é, 
na verdade, maior. Entendemos que o intervalo 
de projeção para o PIB potencial é de 1% a 4%, o 
que corresponderia a um intervalo de confiança de 
mais ou menos 1,5% (o que corresponderia a três 
desvios-padrão da pesquisa Focus). Argumentamos 
que este é o caso porque, nos últimos cinco anos, 
presenciamos  inúmeros fenômenos em nível macro 
e microeconômico, cujos impactos são de difícil 
mensuração e que levaram a um crescimento menor 
da economia desde pelo menos 2012. 

Em primeiro lugar, há fatores domésticos que 
levaram a uma produtividade menor nos últimos 

anos. Destacamos o aumento das regras de conteúdo 
local, os excessos no crédito direcionado, a ausência 
de notícias pró abertura da economia e à competição 
externa, o controle artificial de preços administrados, 
a desancoragem das expectativas de inflação, o 
lento avanço dos programas de concessões e os 
desequilíbrios fiscais, dentre outros.

Em segundo lugar, em 2012 a economia se 
encontrava essencialmente no pleno emprego. 
E esse é um argumento, em nossa visão, muito 
importante para explicar a desaceleração do PIB 
observada de 2012 a 2014. Havia limites físicos à 
oferta de mão de obra, o que se traduzia em limites 
físicos para o próprio crescimento da economia. Os 
déficits em conta-corrente elevados (e se elevando), 
a inflação crescente e os aumentos salariais eram os 
principais sintomas de que a desaceleração decorria 
de problemas de oferta e não de demanda.

Em terceiro lugar, simultaneamente aos dois fatores 
anteriores, a produtividade total dos fatores (PTF) 
recuou em termos globais. Ainda que se possa 
argumentar que existam problemas de mensuração ou 
de outros tipos, é fato que o desempenho da economia 
global (e o aumento de produtividade) tem decepcionado 
desde pelo menos 2012, e que isso de certa forma 
produziu algum efeito sobre a economia brasileira.

3  Muito provavelmente as pesquisas continuarão a divulgar a margem de erro de mais ou menos 3%.
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 A mensuração dos efeitos desses três fatores já seria 
complicada sem a forte recessão de 2015-2016. Com 
ela, torna-se na prática uma tarefa ingrata. E é por 
conta disso que entendemos que o grau de incerteza 
sobre a projeção de crescimento aumentou de 
maneira substancial. Por conta disso, antevemos que 
o processo de refinamento do cenário de crescimento 
se dará via “tateamento”, em que descobriremos, 
ao longo do processo de recuperação, quão 
permanentes foram os efeitos dos três elementos 
citados anteriormente.

Seja o crescimento potencial qual for, há inúmeros 
riscos que podem fazer com que esse potencial caia 
de maneira substancial. O principal (e mais imediato) 
deles é a solidez fiscal do governo: o limite imposto 
pelo teto de gastos leva a uma estabilização da dívida 
ao longo dos próximos 5-10 anos, mas isso supõe 
controle dos gastos previdenciários. A alternativa (sem 
reforma ou com uma reforma com muitas concessões) 
fará com que o limite dos gastos, na prática, venha a 
ser desrespeitado, levando a um PIB significativamente 
menor. 
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Cenário base para a 
variação anual do PIB 
– Brasil

Fonte: Bradesco

Do lado oposto, a agenda de reformas já é 
conhecida pela equipe econômica e nota-se 
disposição política para os avanços, o que pode 
levar a maior otimismo com o PIB potencial. 
Listamos algumas das áreas mais relevantes, em 
nossa visão: (i) abertura comercial; (ii) diminuição 
do dualismo do mercado de crédito; (iii) avaliação 
quantitativa dos programas governamentais, com 
adoção de metas de desempenho; (iv) fortalecimento 
das agências reguladoras; (v) maior segurança jurídica 
nos contratos de concessão e licitação, através de 
um maior detalhamento dos contratos; (vi) diminuição 
dos níveis requeridos de conteúdo nacional; (vii) 
simplificação tributária, com fim da “guerra fiscal” 
entre estados e adoção de um imposto sobre valor 
agregado, ao invés dos impostos “em cascata”, (viii) 
regularização da terceirização, (ix) avanço no tema 
negociado versus legislado nas disputas trabalhistas; 

(x) aperfeiçoamento do cadastro positivo, de forma a 
reduzir a assimetria informacional e o encarecimento 
do crédito; (xi) autonomia do Banco Central.

Em suma, avaliamos que a política econômica 
continua atuando na direção correta e que é 
preciso acelerar a agenda da produtividade. 
Isso tende a elevar o PIB potencial brasileiro. 
Mas mesmo fazendo todo o "dever de casa" o 
"risco México”4 não poderá ser descartado. Isto 
é, o benefício das reformas sobre o crescimento 
econômico potencial pode demorar trimestres ou 
até mesmo anos para se materializar. O que não 
significa que não se deva avançar nos temas citados. 
O avanço dessa agenda tem, inclusive, o potencial de 
antecipar a discussão da convergência dos juros para 
patamares mais próximos do padrão internacional, 
tema que pode surgir em breve no debate econômico. 
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4 O México avançou nas reformas trabalhista (diminuição do custo do trabalho, arbitragem entre as partes envolvidas, combate à informalidade), 
educacional (sistema de avaliação dos professores, investimentos em infraestrutura educacional), de abertura comercial, das agências reguladoras, 
financeira, no setor de energia e telecomunicações, dentre outras, mas o crescimento permaneceu estagnado em cerca de 2,5% ao ano.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).
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