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O Brasil deve iniciar em 2021 uma nova fase da 
evolução da sua economia, na situação mais desafi adora 
de todas as retomadas observadas em outras ocasiões 
nos últimos quarenta anos. Sempre que o país iniciou 
um ciclo de recuperação, em 1984, 1993, 2000, 2004 
e 2010, o fez contando com uma taxa de investimento 
maior e um nível inicial mais elevado, no ano, do 
crescimento do produto potencial, em relação à situação 
atual. Agora, estamos começando o que pode ser uma 
nova fase de expansão, com uma taxa de investimento 
perto do piso histórico e uma taxa de crescimento do 
produto potencial inferior a 1%.

Com o fl uxo de investimento pesando muito pouco 
para a expansão do estoque de capital – que, a rigor, 
está caindo – e com taxas declinantes de contribuição 
do mercado de trabalho para a expansão do produto 
potencial, a recuperação da economia fi cará condicionada 
à dinâmica desse produto. Esta, por sua vez, dependerá 
fundamentalmente de duas coisas: i) de um intenso 
processo de expansão do investimento; e ii) de um 
choque de produtividade que leve o país a incrementar 
severamente o crescimento desse parâmetro.

No caso do investimento, isso deverá envolver uma 
combinação cuidadosa de estímulo ao investimento privado 
em infraestrutura por meio de novas rodadas de concessões; 
recuperação da construção civil; e estímulos horizontais aos 
investimentos do setor produtivo em geral. As reformas 
microeconômicas, que melhorem o ambiente de negócios, e 
as reformas macroeconômicas, que melhorem a estabilidade 
e ajudem a reduzir as incertezas e o custo de capital, são 
eixos fundamentais para o avanço dos investimentos e 

principalmente da produtividade. Essa melhora geral atrairia 
investimentos nos setores mais produtivos, gerando uma 
melhora na alocação de recursos.

De acordo com as simulações feitas no texto, no 
cenário com hiato de -6% em 2021, a hipótese de 
crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2,5% 
durante vários anos permite ocupar gradualmente o 
hiato do produto, elevando a utilização de capacidade, 
enquanto o crescimento do PIB potencial acelera – 
atingindo taxas maiores que 2,5% em 2029. Cabe 
lembrar que o produto potencial cresce à mesma taxa 
nos três cenários. Nos outros dois, de hiato em -5% e 
-4%, a restrição de oferta limita o crescimento para 
níveis abaixo de 2,5% por alguns anos, até a aceleração 
causada pela melhora da expansão da capacidade 
produtiva a partir de então.

Alternativamente, pode-se pensar que, para uma 
mesma trajetória de crescimento do PIB efetivo, nos 
cenários com menor ociosidade o limite dado pelo 
produto potencial seria encontrado mais cedo, de modo 
que uma vez atingido esse limite, o PIB efetivo passa a 
crescer à mesma taxa que o produto potencial, a qual 
aumenta apenas gradualmente ao longo do tempo.

Poderiam ser estimados cenários com níveis iniciais 
de hiato ainda menores (em módulo) – ou seja, com 
grau de ociosidade menor. No limite, se o hiato de 2021 
fosse zero, o crescimento do PIB poderia fi car restrito 
ao crescimento do PIB potencial, menor que 2,5% ao 
ano (a.a.) até 2028, visto que a média de crescimento 
do PIB potencial no período completo é de 1,9% a.a.

Seria possível aspirar a uma convergência mais ágil 
rumo a taxas de investimento e também crescimento da 
produtividade total dos fatores (PTF) mais elevados, mas 
isso iria requerer um avanço mais rápido, já em 2021, das 

1. As opiniões emitidas neste texto são de responsabilidade 
exclusiva dos autores e não necessariamente correspondem à 
das instituições em que eles trabalham.
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reformas macrofi scais – para conter o crescimento dos 
gastos e melhorar a dinâmica da dívida pública – e de 
reformas microeconômicas e tributária – para melhorar 
o ambiente de negócios e aumentar a efi ciência da 
economia brasileira.

Mesmo que as médias de crescimento dos investimentos 
e da produtividade de 2021 a 2030 não sejam baixas, 
o período em que a aceleração do crescimento ocorre 
importa para o nosso resultado. Quanto mais cedo essas 
medidas estruturais forem adotadas, mais rapidamente 
o país caminhará para uma trajetória de crescimento 
mais elevado de forma sustentável, sem bater no teto 
da capacidade de oferta.


