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A recuperação que se seguiu aos anos de 2015-16 foi caracterizada por crescimento
baixo e com grandes diferenças regionais e setoriais na economia brasileira. O avanço
de cerca de 1% ao ano em média renovou os questionamentos sobre o PIB potencial
doméstico. Os vetores frequentemente associados a esses questionamentos são o
esgotamento de reformas econômicas realizadas até meados dos anos 2000, além de
alterações na política econômica no período pré-recessão.

Apesar do baixo crescimento, pouco parece estar associado a limitações do PIB
potencial. Duas questões são pertinentes a esse debate: (a) já estamos no limite da nossa
capacidade produtiva e (b) as reformas realizadas até agora foram inócuas para expandir o
potencial de crescimento? Nossa resposta para essas duas questões é não. No primeiro
caso, por conta da elevada ociosidade vigente. Não identificamos essa restrição nos
mercados de bens (Gráfico 1), de trabalho (Gráfico 2) ou nas contas externas. É exatamente
pela existência dessa ociosidade que não temos observado pressões significativas nos
núcleos de inflação ou uma piora expressiva nas nossas importações.

No segundo caso, repassar a lista de reformas ajuda a contextualizar a importância das
mudanças. Para citar apenas alguns exemplos: (i) teto dos gastos; (ii) Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) para os estados com dificuldades; (iii) redução da meta de inflação;
(iv) redução de assimetrias informacionais no crédito (cadastro positivo) e fortalecimento de
garantias (regulamentação das LIGs e Lei do Distrato); (v) redução da ingerência na política
de preços de combustíveis; (vi) criação da TLP e redução de subsídios (vii) reforma
trabalhista; (viii) Lei da Liberdade Econômica, (ix) reforma da Previdência e (x) retomada de
privatizações e concessões.

Gráfico 1: Nível de Utilização da Capacidade

Instalada (NUCI) – Indústria
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Gráfico 2: Taxa de desemprego e nível neutro

Em % da PEA, com ajuste sazonal

Fonte: IBGE, Bradesco
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Como ocorreu em outras ondas reformistas no Brasil, há uma defasagem natural entre a
sua implementação e o impacto na economia. Em alguns casos, como a reforma trabalhista
e Lei do Distrato, já temos observado efeitos positivos explícitos. Porém, não descartamos
que tal defasagem possa ser sido afetada por conta dos inúmeros choques sofridos nos
últimos dois anos.

Dentre esses choques, alguns merecem destaque. A escalada de tensões comerciais entre
EUA e China levou à redução do comércio e do crescimento nas principais economias globais,
com forte aumento da aversão ao risco. A recessão argentina, por sua vez, gerou impactos
relevantes sobre a indústria nacional, sobretudo no setor de veículos. No âmbito doméstico, o
país sentiu impactos pontuais, como a greve dos caminhoneiros e Brumadinho, mas também
passa por uma mudança estrutural no ritmo de expansão dos gastos públicos, que mitigou
riscos fiscais e contribuiu para a redução do juro neutro. Por outro lado, essa mudança
estrutural tem gerado impactos sobre a demanda final, em particular nos estados com
dificuldades fiscais. Em 2020, o coronavírus se impõe como o principal choque negativo para
a atividade econômica global e brasileira. Persistir na agenda reformista, principalmente as
que dizem respeito à sustentabilidade fiscal e ao ambiente de negócios, é, a nosso ver, uma
forma de mitigar tais efeitos negativos, ainda que não estejamos imunes ao que ocorre no
cenário internacional. A título de ilustração, o Brasil ocupa a 124º posição no ranking Doing
Business, em uma amostra de 190 países, ficando atrás de pares como África do Sul, Turquia e
outros países da América Latina.

A evolução do PIB potencial aponta que sua expansão depende de três fatores
produtivos: (1) a força de trabalho, (2) o estoque físico de capital e (3) a produtividade
total dos fatores (PTF). Considerando-se os dados mais recentes, apresentamos na Tabela 1
cenários alternativos de crescimento do PIB para diferentes combinações de expansão da
força de trabalho e da taxa de investimento (estoque de capital/PIB), considerando-se dois
cenários para a PTF. Quanto menor o crescimento da força de trabalho ou a taxa de
investimentos, menor o crescimento potencial. Por exemplo, com expansão de 1,5% da força
de trabalho e uma taxa de investimentos de 21%, o PIB potencial será de 1,9%. Sob a hipótese
de uma PTF que cresce 1% temos um PIB de 3,0% para os mesmos parâmetros.

Tabela 1: Expansão do PIB para cenários alternativos de crescimento da força de
trabalho e taxa de investimentos (% do PIB) – PTF estável e crescendo 1,0%

Fonte: IBGE, Bradesco

PTF 0%

Taxa 

Investimento
0,0% 0,50% 1,00% 1,50%

15% 0,2% 0,5% 0,8% 1,1%

19% 0,7% 1,1% 1,4% 1,7%

21% 1,0% 1,3% 1,6% 1,9%

23% 1,3% 1,6% 1,9% 2,2%

Força de Trabalho

PTF 1%

Taxa 

Investimento
0,0% 0,50% 1,00% 1,50%

15% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1%

19% 1,8% 2,1% 2,4% 2,7%

21% 2,0% 2,4% 2,7% 3,0%

23% 2,3% 2,6% 2,9% 3,3%

Força de Trabalho
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Nos três fatores de produção há espaço para elevação do potencial de crescimento
brasileiro nos próximos anos. A taxa de investimentos no Brasil está, atualmente, em torno
de 16%, depois de ter alcançado 21% em 2014. Avanços no programa de concessões em
infraestrutura e privatizações serão fundamentais para ampliação do estoque de capital. Essa
ampliação será tão maior quanto mais elevada for a capacidade de financiamento do
investimento. Isso passa pelo tema da poupança, principalmente pública, mas também pelo
aprofundamento do mercado de capitais, que vem se dando em grande escala.

Entretanto, reconhecemos que o aumento da taxa de investimento tende a ocorrer de
forma bastante gradual. Considerando um crescimento do PIB de 3,0% a partir de 2021, com
uma alta de 6,0% dos investimentos, a taxa de investimento voltaria a 20% apenas na
segunda metade da década. Nesse sentido, é importante que os demais fatores,
principalmente a PTF, avancem para impulsionar o PIB potencial.

Do lado da produtividade, temas como qualidade da educação, gastos em P&D, melhora
do ambiente de negócios e maior abertura da economia são fundamentais para níveis
maiores de eficiência, o que também passa pela infraestrutura. A PTF, por sua vez, é uma
variável não-observada diretamente. Estimamos que ela esteja próxima a zero atualmente,
porém, as estimativas costumam ser influenciadas pela fase do ciclo, motivo pelo qual devem
ser lidas com cautela. Para efeitos de comparação, no pré-crise global de 2008 essa variável
crescia ao ritmo de 2% ao ano.

Por fim, no caso da força de trabalho, a demografia deverá exercer pressão negativa nas
próximas décadas, com menor contribuição para o PIB potencial (Gráfico 3). Trata-se de
um padrão verificado de forma generalizada entre os países1. Considerando-se apenas a
demografia nos próximos anos, segundo estimativas do IBGE, a força de trabalho aumentará
0,9% na próxima década, refletindo o envelhecimento da população. Contudo, dois
atenuantes devem ser considerados nesse debate.

1 Vide o Destaque Depec Bradesco “Aumento da taxa de dependência será um desafio adicional para as economias emergentes nos próximos anos”, de 7 
de agosto de 2019. Disponível em: 
https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/destaque_depec/Destaque_Depec_07_ago_19.pdf

Gráfico 3: Evolução da população brasileira, por participação de cada faixa etária

Fonte: IBGE, Bradesco
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O primeiro deles é a reforma da previdência, que deverá postergar a aposentadoria de
trabalhadores, mantendo-os por mais tempo no mercado de trabalho2. A taxa de
participação de trabalhadores brasileiros acima de 45 anos de idade é inferior ao observado
em países de renda média alta, um grupo heterogêneo com 60 países do qual o Brasil também
faz parte (Gráfico 4). A reforma tende a alterar esse quadro, favorecendo a expansão da força
de trabalho.

O segundo diz respeito à taxa de participação das mulheres na força de trabalho. Há 42
milhões de mulheres em idade ativa que estão fora da força de trabalho, pelas mais diversas
razões. Há um conjunto de políticas públicas e privadas que podem favorecer a ampliação da
participação feminina no mercado de trabalho nos próximos anos, ajudando na expansão da
taxa de participação total.

Vale dizer que, na transição para um potencial mais elevado, é possível que o PIB efetivo
cresça acima da tendência de médio prazo, ocupando a ociosidade existente hoje na
economia. De toda forma, sob alguns cenários mais construtivos, é possível vermos expansão
do PIB potencial ao redor de 3,0%. Para isso, é preciso que a força de trabalho cresça, mesmo
que temporariamente, um pouco acima da taxa determinada pela demografia e que a taxa de
investimento se eleve para nível de 21% do PIB, com uma PTF de 1%. Trata-se de um cenário
que requer coordenação de políticas públicas, persistência na agenda de reformas e
previsibilidade para investimentos.

2 Vide Destaque Depec-Bradesco intitulado “Impactos da reforma da previdência no crescimento”, de 15 de maio de 2019. Disponível em: 
https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/destaque_depec/Destaque_Depec_15_mai_19.pdf

Gráfico 4: Taxa de participação na força de trabalho (PEA)
Diferença entre Brasil e a média dos países de renda média alta, em p.p., por faixa de idade

Fonte: OIT, IBGE, Bradesco
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