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RESUMO 

 
SALA, Vivian. Diferentes Metodologias para o Cálculo do Produto Interno Bruto Potencial 

Brasileiro. 37 folhas. Dissertação (Mestrado) – Escola de Economia de São Paulo – FGV, 2014. 

 

O produto potencial é uma variável não-observável e, por isso, de difícil mensuração. O objetivo 

deste trabalho é contribuir para a discussão sobre a estimação da taxa de crescimento do produto 

potencial brasileiro através de uma revisão teórica e metodológica das estimativas da variável para 

a economia brasileira. Após uma análise sintética sobre os principais conceitos relacionados ao 

tema e sobre os métodos de estimação mais utilizados na literatura nacional, optou-se por utilizar 

seis tipos de mensurações distintas. As principais conclusões do trabalho foram: primeiramente, 

as estimativas de Produto Interno Bruto (PIB) potencial são bastante sensíveis à metodologia 

utilizada; em segundo lugar, baseado em dados trimestrais da economia brasileira, foi possível 

verificar que a taxa de crescimento do produto potencial brasileiro caiu nos últimos anos e que esta 

se encontra em uma banda entre 1,63% e 2,72%. 

 

Palavras-chave: Produto Potencial; Função de Produção; Filtro HP.



 
 

 

ABSTRACT 
 

SALA, Vivian. Different Methodologies for Calculation of Brazilian Potential Gross Domestic 

Product. 37 pages. Dissertation (Mastership) – Escola de Economia de São Paulo – FGV, 2014. 

 

The potential output is an unobservable variable and therefore difficult to measure. The objective 

of this work is to contribute to the discussion of the estimation of potential output through a 

theoretical and methodological review, with different estimates of the variable for the Brazilian 

economy. After a summary review of the key concepts related to the topic and the estimation 

methods used in most national literature, we have opt to use six types of distinct measurements. 

The main conclusions were: first, that the estimates of potential Gross Domestic Product (GDP) 

are very sensitive to the methodology used; Second, based on Brazilian economy quarterly data, 

we found that the potential product dropped significantly in recent years and nowadays it is 

between 1.63% and 2.72%. 

 

Keywords: Potential Product; Production function; Hodrick-Prescott filter. 
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1. Introdução 

O conceito de produto potencial é crucial em muitas áreas da política econômica. Infelizmente, 

esse conceito não é observável. Consequentemente, erros relevantes foram feitos ao longo da 

história devido a perspectivas que se provaram erradas ao longo do tempo em relação a esse 

conceito. 

Recentemente, a discussão em torno do tema produto potencial voltou a ser altamente 

mencionado e discutido. O baixo crescimento nacional observado nos últimos dois anos somado a 

perspectiva de que essa taxa não aumente, fez com que muitos economistas se perguntassem se de 

fato o PIB potencial brasileiro não havia diminuído. Como mencionado anteriormente, esta é uma 

variável não observada, o que abre espaço para discussões em torno dos resultados.  

A literatura sobre a mensuração do produto potencial é vasta, havendo desenvolvidos diversos 

métodos como tendência linear, quadrática, filtros univariados ou multivariados bem como 

híbridos dos métodos anteriores e modelos estruturais. 

Esse trabalho tem como objetivo a estimação da variação ano contra ano (últimos doze meses) 

do PIB potencial brasileiro em dezembro de 2013, através de algumas metodologias. A diversidade 

de metodologias permite o cruzamento dos resultados encontrados, o que torna a análise mais 

robusta, além de ser uma boa maneira de checar os números. Se chegarmos em percentuais 

próximos nas diferentes metodologias, a confiança no resultado será maior. 

Primeiramente, é importante levantarmos a discussão em torno do que seria o PIB potencial, 

que conceito aqui queremos medir e analisar. O PIB potencial pode ser entendido como um limite 

para o crescimento da economia brasileira, ou seja, taxas em que essa pode crescer 

consistentemente ao longo do tempo sem gerar nenhum tipo de desequilíbrio, valor esse que 

queremos descobrir. 

O produto potencial é utilizado na formulação da política monetária e fiscal. Na primeira, como 

forma de avaliar possíveis pressões de demanda, já que a leitura do PIB potencial é simplesmente 

quanto que o país está hábil a produzir. Na segunda, o cálculo do produto potencial é utilizado para 

avaliar o resultado fiscal estrutural do governo. 

Este artigo apresenta estimativas do produto potencial segundo algumas dessas metodologias, 

focando nos filtros univariados e métodos distintos de cálculo via função de produção.  

Resumo das metodologias empregadas: 

1. Tendência Linear 
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2. Tendência Quadrática 

3. Filtro Hodrick Prescott 

4. Filtro Baxter-King 

5. Decomposição Beveridge Nelson 

6. Função de Produção - Método I 

7. Função de Produção – Método II 

O restante desse trabalho está organizado em sete seções, incluindo esta introdução. A segunda 

seção descreve os conceitos empregados neste trabalho. A terceira seção discute toda a literatura 

acerca do assunto. A quarta seção apresenta as séries de dados utilizadas e aborda de forma mais 

conceitual as técnicas implementadas. A quinta seção apresenta os resultados encontrados. A sexta 

seção crítica o trabalho mostrando possíveis melhoras nas estimações. Por fim, a sétima e última 

seção conclui.  

 

2. Conceitos Empregados 

O PIB potencial é uma variável não observada, que como toda variável com essa característica 

tem que ser construída conceitualmente, o que automaticamente abre caminho para a controvérsia. 

Dentro desse conceito, o que muitos acreditam é que o produto potencial indica o uso não 

inflacionário dos fatores de produção. Para a construção da função de produção precisa-se ter claro 

dois conceitos: taxa de desemprego mínima que não acelera a inflação (�̅�) e utilização da 

capacidade instalada máxima que não acelera a inflação (𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅). Durante todo esse trabalho serão 

indicadas pelas letras �̅� e 𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅, respectivamente. Utilizou-se o Filtro HP dessas duas séries como 

estimativas das próprias variáveis em seus níveis naturais. 

 

3. Revisão Bibliográfica 

O intuito dessa seção é fazer uma breve revisão bibliográfica das contribuições recentes da 

literatura nacional e internacional acerca do tema. 

Muitas metodologias foram propostas para se fazer a estimação do PIB potencial. Duas entre 

as mais utilizadas estão o Filtro HP e a função de produção. De qualquer maneira, segundo Areosa 

(2008) esses dois métodos apresentam falhas. Enquanto que o filtro univariado não contempla 

informações econômicas e impõe somente restrições estatísticas que são igualmente difíceis de 
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justificar do ponto de vista econômico; o método da função de produção também apresenta grandes 

incertezas nas variáveis que compõe o modelo. 

Assim, Areosa (2008) propõe uma metodologia que combina essas duas técnicas. A grande 

vantagem desse método é que ele permite a incorporação de alguma estrutura econômica dentro 

do filtro e estima as variáveis não observáveis que aparecem na função de produção, a capacidade 

instalada natural e a taxa de desemprego natural. O trabalho não aborda resultados, apenas comenta 

a metodologia. 

No atual trabalho, ao nos referimos à estimação via função de produção método I, será feito 

exatamente o que Areosa (2008) fez no seu working paper. Ao se estimar o PIB potencial será 

utilizado como input o filtro HP da taxa de desemprego como uma proxy da taxa de desemprego 

natural de longo prazo e o filtro HP da taxa de utilização da capacidade instalada como proxy para 

a taxa de utilização da capacidade instalada natural de longo prazo. 

Ainda dentro da metodologia de função de produção, uma das grandes dúvidas que envolvem 

a montagem da função é a série de estoque de capital. Não existe uma série pronta para o Brasil e 

poucas pessoas tiveram o empenho de tentar construí-la. Morandi & Reis (2004) fazem a 

estimação do estoque de capital fixo do Brasil para o período de 1950-2002. Eles fazem a 

estimativa pelo método indireto de estoque perpétuo que acumula fluxos macroeconômicos de 

investimento deduzindo a depreciação física que ocorre ao longo da vida útil de cada categoria. A 

hipótese básica do método do estoque perpétuo é a homogeneidade dos bens de capital que 

compõem os fluxos de investimentos agregados no tempo.  

No atual trabalho faremos o uso da série fornecida por Morandi & Reis (2004), que pode ser 

encontrada no IPEADATA, para encontrar o estoque de capital inicial (𝐾0). A partir desse primeiro 

valor consegue-se construir o restante da série, através da imposição de algumas hipóteses chaves. 

Outro autor que também buscou encontrar o PIB potencial brasileiro via função de produção 

foi Barroso (2007) que faz o cálculo para o período compreendido entre 1980-2005. As séries 

utilizadas pelo autor são diferentes da que serão utilizadas no atual trabalho: a série de estoque de 

capital foi construída via inventário perpétuo desde seu início. Para o fator trabalho, o autor 

utilizou-se da série vinda da pesquisa de emprego da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostragem 

em Domicílios). O peso dado para cada um dos fatores de produção – capital e trabalho - foi 

calculado através das contas nacionais e assumiu-se taxas únicas para as taxas de desemprego e 

utilização da capacidade naturais.  
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Do referido trabalho foi extraída a ideia de utilizarmos uma média da taxa de depreciação do 

estoque de capital usadas nos diversos papers sobre o tema. Em Barroso (2007) o autor constrói 

uma tabela com diversas taxas de depreciação que foram usadas nos papers mais consagrados 

sobre o tema. Utilizou-se dessa mesma ideia para se chegar à taxa de depreciação do atual trabalho. 

A falta de literatura sobre o tema implicou em uma simples média das taxas pontuadas.  

O autor chega a um PIB potencial de 2,39% entre o período entre 1998-2005. Adicionalmente, 

o paper ainda faz uma estimativa de qual seria o potencial da economia para o período entre 2006 

e 2014 fazendo o uso de diversos cenários. Para cada cenário foi utilizado uma hipótese diferente 

o que resultou em produtos potenciais distintos. Mais importante, demonstra-se a influência das 

hipóteses por trás dos cálculos de produto potencial. Frente a esta amplitude das estimativas o 

autor questiona a utilidade dessa medida na formulação da política monetária, já que a mesma pode 

variar muito de acordo com a hipótese utilizada. 

No atual trabalho não vamos fazer previsões sobre o PIB potencial, mas sim uma análise de 

sensibilidade para enxergarmos quanto que o PIB potencial pode variar de acordo com as hipóteses 

utilizadas na construção do modelo. A conclusão que se chega é muito diferente da apresentada 

por Barroso (2007) já que o PIB potencial praticamente não irá se alterar com as mudanças das 

hipóteses utilizadas. Notam-se diferenças consideráveis entre os produtos potenciais quando se 

utiliza de distintas metodologias. Dentro de uma mesma metodologia mudanças nas hipóteses 

altera muito pouco o produto potencial. 

Em De Massi (1997), o autor transcorre sobre o método de cálculo do produto potencial 

utilizado pelo órgão internacional FMI (Fundo Monetário Internacional), que no caso é a função 

de produção. O único diferencial implementado entre os países é como a produtividade é estimada. 

Para a Inglaterra, assume-se que a produtividade cresce a uma taxa constante. No caso da França, 

Alemanha, Canadá e Japão a produtividade é simplesmente o resíduo da função de produção, que 

depois de tratada é utilizada no cálculo do potencial. O interessante do paper é que o autor faz um 

tratamento diferente do resíduo encontrado, dependendo do país em questão. Para a França e 

Alemanha, o autor regride o resíduo em função de três variáveis: constante, tendência e utilização 

da capacidade instalada. Para o Canadá, o resíduo é regredido em função de três variáveis: 

constante, crescimento do volume de bens tradables e variação da capacidade utilizada. E 

finalmente para o Japão, o autor apenas passa o filtro HP no resíduo encontrado. No atual trabalho, 
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vamos utilizar o terceiro método na estimação da produtividade que deverá ser utilizada no cálculo 

do potencial, igual ao feito para o Japão. 

Em Giorno et ali (1995), o autor decorre sobre o método de cálculo do potencial utilizado pela 

OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O paper compara 

diferentes metodologias de cálculo de PIB potencial incluindo: Split time-trend, Filtro HP e Função 

de Produção. Antigamente a organização utilizava o método de Split time-trend, onde se calcula a 

tendência do produto durante cada ciclo individualmente (os ciclos são os períodos entre os picos 

de crescimento). É um método interativo onde a tendência determina os ciclos ao mesmo tempo 

em que os picos de crescimento também influenciam na tendência. O problema encontrado pelo 

autor é que será necessário assumir uma tendência determinística durante o curso de cada ciclo, 

mesmo sabendo que a tendência do produto é estocástica. Além disso, é necessário fazer 

suposições sobre os ciclos futuros como tamanho e duração. Ao comparar essa metodologia com 

a de suavização do Filtro HP e a construção de uma função de produção, o autor conclui que a 

última é a mais adequada na estimação do potencial de uma economia. 

Uma questão interessante desse paper, é que ao calcular o fator trabalho de equilíbrio, o autor 

retira os trabalhadores do setor público (�̅� = 𝑃𝐸𝐴(1 − �̅�) − 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠_𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠). Entende-

se que no equilíbrio somente os trabalhadores do setor privado contribuem para o potencial, sendo 

assim, a inclusão do setor público, superestimaria o fator trabalho como um contribuidor para o 

produto potencial. 

Em Denis, Mc Morrow e Roger (2002), os autores explicam o método de estimação do 

produto potencial utilizado pela Comissão Europeia. No caso, o método escolhido é o de função 

de produção. Vale pontuar que o objetivo do paper é encontrar um método que poderia ser 

utilizado em diversas economias e posteriormente os resultados comparados para propósitos de 

política econômica. Eles optam por um método “econômico” ao invés de estatístico, pois na 

construção do modelo é necessária a estimação de algumas variáveis chave para a análise da 

economia, como a taxa de desemprego neutra (NAIRU). No paper, os autores retiram o 

componente cíclico da produtividade e do fator trabalho. Para a estimação da força de trabalho os 

autores fazem o Filtro HP da população economicamente ativa e depois a multiplicam por (1-

NAIRU). No caso a NAIRU é estimada através de um Filtro de Kalman. 

Em CBO (2001), o artigo descreve o método usado pelo CBO para estimar o produto potencial 

americano. Esse método começa com a estrutura de um modelo de crescimento de Solow, com 
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uma função de produção neoclássica em seu núcleo, e estima as tendências dos componentes do 

PIB usando como variante tentativas de encontrar as relações descritas na lei de Okun. De acordo 

com essa relação, o produto atual excede seu potencial quando a taxa de desemprego está abaixo 

de seu nível natural. Ao mesmo tempo, em que se a taxa de desemprego está acima de seu nível 

natural então o produto atual também estará abaixo de seu potencial. Em modelos baseados na lei 

de Okun, a diferença entre as taxas naturais e reais do desemprego é o indicador fundamental de 

que fase do ciclo de negócios a economia está dentro.  

No artigo, o órgão calcula os valores para os parâmetros α (pagamentos feitos aos donos do 

capital sobre a renda total) e 1- α (salários sobre a renda total) através das contas nacionais e chega 

aos números 0.30 e 0.70, respectivamente. No Brasil não temos acesso a esses números abertos e 

os poucos dados existentes não são confiáveis. Assim, optou-se por utilizar os parâmetros retirado 

de um dos paper na Bibliografia, como será comentado mais adiante. 

Em relação às conclusões sobre o produto potencial brasileiro e a sua trajetória ao longo dos 

últimos anos, observa-se uma queda considerável do mesmo. Um fato interessante observado em 

Barbosa (2004) é que no período analisado o PIB efetivo nunca esteve acima do potencial. A taxa 

de crescimento médio do PIB potencial no período compreendido entre 1991 e 2002 foi de 2,40%. 

Ainda em Barbosa (2004), o diferencial entre produto efetivo e potencial é equivalente à 

pressão de demanda nos preços. O paper descreve métodos alternativos de estimação do produto 

potencial e sua aplicabilidade e implicabilidade para as previsões de crescimento e políticas 

econômicas. Conclui-se que o produto potencial é pró-cíclico no curto prazo. Assim, na estimação 

é necessário levar em conta o comportamento cíclico da produtividade do capital e do trabalho no 

curto prazo. No longo prazo o produto é endógeno e depende do crescimento da população e do 

estoque de capital. No caso do Brasil, o emprego e a produtividade do trabalhador são variáveis 

endógenas pela rápida resposta observada e não causadores do crescimento, o que implica que o 

estoque de capital é a única fonte para se aumentar o produto potencial nacional. 

 

4. Outras Abordagens 

 

É interessante também olharmos para alguns órgãos globais que utilizam da mesma 

metodologia no cálculo do produto potencial em diferentes nações. O mais conhecido entre eles é 

o FMI. Atualmente, o FMI é uma referência na divulgação de diversos dados econômicos e 
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informações analíticas, como o produto potencial, pois ao se utilizar do mesmo método, torna-se 

possível a comparação dos números entre as nações. No Artigo IV do FMI (IMF Country Report 

No. 12/191, 2012) eles afirmam que o potencial da economia brasileira é 4% e que o Brasil deveria 

alcançar essa taxa de crescimento entre 2013 e 2014. Agora que já passamos por metade desse 

período, fica a pergunta: será que o Brasil não está crescendo no seu potencial ou será que o seu 

potencial diminuiu ao longo do tempo? O trabalho conclui mais para frente que a segunda opção 

parece mais assertiva.  

Ainda baseando-se no FMI, no último Regional Economic Outlook (FMI, WREO, Maio 

2013) disponível, a instituição calcula a taxa potencial de crescimento de diversos países da 

América Latina através do método de Solow-Style. Esse método corresponde em separar o 

crescimento entre acumulação dos fatores de produção, capital e trabalho, e produtividade. 

Finalmente é comparado o resultado encontrado com os números estimados via função de 

produção e filtro HP. Conclui-se que para os países latinos americanos (amostra inclui Brasil) a 

principal fonte de crescimento dos últimos anos foi o fator trabalho. 

Na média, os países da América Latinha vinham crescendo a uma taxa de 4,00% entre 2003-

2012, enquanto que o crescimento potencial da região foi estimado em 3,25%. Dessa forma, a 

queda observada no potencial é explicada por fatores naturais como o envelhecimento da 

população e a alta taxa de participação nesses países. 

 

5. Descrição dos Dados e dos Modelos Utilizados 

 

5.1. Especificação dos Dados 

Para a formulação desse trabalho utilizou-se diversas séries, descritas abaixo, entre o período 

de 1996Q01 e 2013Q04. Todas as séries mensais foram transformadas em trimestrais através da 

média simples dos meses que compõe o trimestre de referência¹. As seguintes séries históricas 

foram utilizadas: 

 

1. Taxa de desemprego (𝑢) – Média trimestral - “Taxa de desemprego - aberto - RMSP - (%) 

- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(Seade/PED) - SEADE12_TDAGSP12” - Mensal (%) – IBGE, disponível em 

www.ipeadara.gov.br;  

 

http://www.ipeadara.gov.br/
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2. Utilização da Capacidade Instalada (UCI) – média trimestral - “Série 1344 - Utilização da 

capacidade instalada” – Mensal (%) – FGV, disponível em www.bcb.gov.br; 

 

3. População Economicamente Ativa (PEA): 

 

Entre 1996Q01-2001Q04 - Média trimestral - “Série 7432 - População economicamente 

ativa – Série Desativada - Unidades” – BACEN, disponível em www.bgb.gov.br; 

 

Entre 2002Q01-2013Q04 - Média trimestral - “Tabela 2040 - Pessoas de 10 anos ou mais 

de idade, total, economicamente ativas e não economicamente ativas na semana de 

referência por sexo” – Em milhares – IBGE, disponível em www.ibge.gov.br;  

 

4. Estoque de Capital – “Capital fixo - estoque bruto - total - R$ de 2000 (bilhões) - Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - GAMMA_EBKT” – Série retirada do paper 

Morandi, L.; Reis, E.J. Estoque de Capital Fixo no Brasil 1950-2002. 

 

5. Investimento no PIB (I) – Trimestral - “Tabela 1621 - Série encadeada do índice de volume 

trimestral com ajuste sazonal (Base: média 1995 = 100)” – Formação Bruta de Capital Fixo 

– Número Índice - IBGE, disponível em www.ibge.gov.br; 

 

6. PIB dessazonalizado Trimestral (Y) – Trimestral - “Tabela 1621 - Série encadeada do 

índice de volume trimestral com ajuste sazonal (Base: média 1995 = 100)” - PIB a preços 

de mercado – Índice Real – IBGE, disponível em www.ibge.gov.br; 

 

7. PIB dessazonalizado Mensal (Y) – Mensal - “Série Número 17632 - Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) - com ajuste sazonal – Índice Real – BACEN, 

disponível em www.bcb.gov.br; 

 

Segue abaixo os gráficos das séries históricas utilizadas nesse trabalho, apenas para melhor 

visualização do leitor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.bgb.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
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Gráfico 1 – Taxa de Desemprego (u) 

Média Trimestral – Porcentagem - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para a taxa de desemprego foi utilizada a série fornecida pelo portal IPEADATA. 

Essa série é utilizada em muitos trabalhos por ser mais longa que a série padrão fornecida 

pelo IBGE. Transformações feitas na série original: 1) dessazonalização através do Eviews 

pelo método X11, 2) média trimestral da série SA, 3) média trimestral do filtro HP da série 

SA. Essa série é utilizada nas duas metodologias de função de produção. 

 

Gráfico 2 – Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 

Trimestral – Porcentagem - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para a taxa de utilização da capacidade instalada foi utilizada a série fornecida pelo 

portal FGV. Essa é a série mais utilizada nos diversos trabalhos sobre o tema. 

Transformações feitas na série original: 1) média trimestral da série original e 2) média 
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trimestral do filtro HP da série original. Essa série é utilizada nas duas metodologias de 

função de produção. 

 

Gráfico 3 – População Economicamente Ativa (PEA) 

Média Trimestral – Em milhares - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para a população economicamente ativa foi utilizada a série fornecida pelo portal 

BACEN nos anos entre 1996 e 2001 e pelo portal IBGE nos anos entre 2002 e 2013. Como 

a série do IBGE só começa em 2002 optamos por juntar as duas series utilizando a do IBGE 

como base, já que a última está desativada. Transformações feitas na série original: 1) 

média trimestral da série original e 2) média trimestral do filtro HP da série original. Essa 

série é utilizada nas duas metodologias de função de produção. 
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Gráfico 4 – Formação Bruta de Capital Fixo (I) 

Trimestral – Índice - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para a formação bruta de capital fixo, investimento, foi utilizada a série fornecida 

pelo portal IBGE. A série é um índice real dessazonalizado. Essa série não é utilizada 

diretamente em nenhum momento nesse trabalho, somente tendo utilidade para a 

construção da série de estoque de capital. Transformações feitas na série original: 1) média 

trimestral da série original. 

 

Gráfico 5 – Estoque de Capital 

Trimestral – Índice - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para o estoque de capital foi utilizada a série fornecida pelo portal IPEADATA, 

construída por Morandi & Reis. Utilizamos a variação do estoque de capital da série 

original em 1996Q01 para chegarmos ao valor inicial do estoque de capital. A partir desse 
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valor, o restante da série foi construída assumindo-se uma taxa de depreciação e somando-

se novos investimentos. Essa série é utilizada nas duas metodologias de função de 

produção. 

Gráfico 6 – PIB Real SA IBGE (Y) 

Trimestral – Índice - (1996Q01 – 2013Q04) 

 

Para o produto interno bruto trimestral foi utilizada a série fornecida pelo portal 

IBGE. A série é um índice real dessazonalizado. Não foi feita nenhuma transformação na 

série original. Essa série é utilizada nas metodologias de tendência linear e quadrática, 

filtros univariados e decomposição BN. 

 

Gráfico 7 – PIB Real SA BACEN (Y) 

Média Trimestral – Índice - (Jan/03 - Dez/13) 
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Para o produto interno bruto mensal foi utilizada a série fornecida pelo portal BACEN. A série 

é um índice real dessazonalizado. Transformações feitas na série original: 1) média trimestral da 

série original. Essa série é utilizada na metodologia de Filtro HP mensal. 

Optou-se pela seleção de duas séries distintas de PIB (IBGE e BACEN) para comparação do 

resultado fornecido através da metodologia de Filtro HP. Espera-se que o produto potencial 

fornecido em cada uma das séries seja parecido. 

 

5.2. Especificação dos Modelos Utilizado 

 

5.2.1. Tendência Linear 

Essa metodologia consiste em assumir que a tendência de crescimento do produto é bem 

aproximada por uma tendência determinística linear em função do tempo. Este é um dos métodos 

mais simples presentes na literatura, onde assume-se que o produto pode ser decomposto em um 

componente cíclico e uma função linear em função do tempo. Ou seja, a tendência do produto, que 

por sua vez é o seu potencial, cresce a uma taxa constante no tempo. 

Para isso é feita a regressão linear do logaritmo do PIB (𝑌𝑡), uma constante (𝑐) e um termo de 

tendência (𝑡): 

 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑡 + 휀𝑡                                                                                                                           (1) 

 

Onde β é o parâmetro estimado e 휀𝑡 é o termo de erro da regressão. Note que o termo β expressa 

a taxa de crescimento do produto potencial. O crescimento do produto potencial seria: 

 

 �̂�𝑡 = �̂� + �̂� ∗ 𝑡                                                                                                                               (2)                  

 

A principal crítica a esse tipo de estimação é a existência de vários fatores que podem 

influenciar o produto potencial como o crescimento da população, a produtividade e o estoque de 

capital. Assim, seria quase impossível que o crescimento dessas variáveis fosse tal que causaria 

um crescimento do produto potencial constante ao longo do tempo. 

O que acontece muitas vezes é que o logaritmo do produto não é estacionário, com isso, temos 

que o erro da regressão poderá conter parte do valor que deveria ser computado na tendência. 
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Outro problema, é que o hiato potencial é muito sensível ao período escolhido como início da 

amostra. Essa metodologia era muito comum nos anos 60 e 70 onde a falta de métodos 

econométricos mais avançados não permitia um rebuscamento da metodologia. 

Ainda, os choques de petróleo ocorridos na década de 70 fez com que os economistas 

começassem a se preocupar com inflação e consequentemente o lado da “oferta” para a 

mensuração do PIB potencial. 

                                                          

5.2.2. Tendência Quadrática 

Essa metodologia é muito parecida com a descrita na seção anterior, a diferença entre as duas 

metodologias fica por conta da definição da tendência, agora o produto potencial segue uma função 

quadrática ao longo do tempo. Com isso temos que: 

 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡2 + 휀𝑡                                                                                                           (3) 

 

Como é possível observar, a equação acima difere-se da outra por possuir a tendência elevada 

ao quadrado. Apesar da “sofisticação” da estimação da tendência (produto potencial) este tipo de 

metodologia ainda sofre muitas críticas colocadas ao modelo de tendência linear. 

 

5.2.3. Filtro Hodrick-Prescott 

Uma medida relativamente simples e amplamente utilizada é o Filtro HP. Esta metodologia 

procura suavizar a tendência em relação ao produto efetivo, minimizando a variância do produto 

em relação a sua tendência de longo prazo. Dentre os filtros univariados para o cálculo do PIB 

potencial, o filtro HP é o mais utilizado pelos economistas, pela sua fácil implementação e 

entendimento. 

Se o filtro HP é usado na série 𝑌𝑡 para estimar sua tendência, a série resultante 𝑌𝑡
𝑛 será a solução 

do seguinte problema: 

 

𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑡
𝑛)𝑡=1

𝑁 {∑ (𝑦𝑡
𝑛𝑁

𝑡=1 − 𝑦𝑡)2 +∝𝑦 ∑ (∆2𝑦𝑡
𝑛)2𝑁

𝑡=3 }                                                                         (4) 

 

O parâmetro λ é um número positivo que penaliza a variabilidade do componente de 

tendência da série. Quanto maior o valor de λ mais suave será a série. Quando este valor for 
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suficientemente grande, a solução do problema de minimização será simplesmente a equação 

linear que vimos na seção anterior.  

Segundo Laxtor et al. (1992), existe alguns economistas que acreditam que valores de λ 

podem trazer alguma intuição econômica por de trás do modelo utilizado. Um λ alto implicaria 

que choques de demanda são determinísticos e que as variações no produto dependem 

essencialmente destes choques. Um λ baixo implicaria que a maior parte das variações no produto 

são acompanhadas de mudanças no produto potencial, ou seja, alterações no produto dependem 

principalmente de choques de oferta. 

Uma vantagem desse método em relação a tendência linear e quadrática é que este 

consegue capturar mudanças no produto potencial. Apesar da melhora, o Filtro HP possui vários 

pontos fracos. 

Segundo Souza (2005), há vários pontos negativos nessa metodologia, além daqueles 

comuns a todos os filtros univariados. O primeiro é a arbitrariedade na definição do parâmetro de 

suavização (lambida). O segundo é a imposição de simetria ao hiato “relativo” de produto, que 

significa que a soma dos hiatos de toda a série é igual a 0. Outro ponto negativo é a possibilidade 

de ocorrer viés de final de amostra. Os valores obtidos pelo filtro HP para os últimos dados da 

amostra serão os mais influenciados por novos dados que vierem a ser adicionados a essa amostra 

(valores futuros). Se, por exemplo, os últimos dados da amostra não refletirem a tendência de longo 

prazo, a série pode estar subestimada (ou superestimada) e poderá ser significativamente alterada 

com a adição de novos dados.  

  Para o cálculo do produto potencial utilizando a série de PIB trimestral (IBGE) utilizou-se 

um 𝜆 = 1600 e para o cálculo do produto potencial utilizando a série de PIB mensal (BACEN) 

utilizou-se 𝜆 = 14.400. Fez-se o uso do Software Eviews para as devidas estimações. 

 

5.2.4. Filtro Baxter-King 

O Filtro Baxter-King é um tipo de filtro pass-band caracterizado por requerer uma 

especificação a priori do componente que se deseja estudar em uma determinada banda de 

frequências, de forma que o procedimento consiste em extrair aquelas flutuações que fazem parte 

da banda de interesse e remover as demais. Assim, como o Filtro HP ele é utilizado para remover 

a tendência de séries temporais macroeconômicas. 
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Baxter-King sugerem a aplicação de simples médias móveis centradas diretamente sobre a 

série de dados. Demonstra-se que uma média móvel centrada com pesos cuja soma é zero tem a 

propriedade de tornar estacionárias tanto séries com tendências determinísticas quanto séries 

integradas de primeira ou segunda ordem. 

Para escolher a aproximação ótima, minimiza-se uma função de perda quadrática da 

discrepância entre os pesos do filtro aproximado e os pesos do filtro ideal. O critério de Baxter e 

King atribui igual importância aos erros quadrados de aproximação em todas as frequências. O 

resultado desse problema de otimização é simples: dado um valor máximo para a defasagem do 

filtro simétrico (média móvel centrada), k, a aproximação ótima é construída truncando os pesos 

do filtro na defasagem k. 

Existe um dilema na escolha da média móvel centrada, parâmetro de truncagem k. A escolha 

de uma média móvel com defasagem máxima igual a k implica a perda de 2k observações (k 

observações no início da amostra e k observações no fim da amostra). Entretanto, a aproximação 

em relação ao filtro ideal será maior quanto maior for o k. Baxter e King sugerem com base em 

investigação de dados da economia americana, que se utilize k=12 para dados trimestrais, o que 

equivale a computar uma média móvel centrada de seis anos. Utilizaremos k=12 para a estimação 

do produto potencial. 

Uma crítica feita a essa metodologia é a atribuição de pesos iguais para a precisão do filtro 

aproximado em todas as frequências. Demonstra-se que tal procedimento é ótimo apenas para 

séries idênticas e independentemente distribuídas, sendo sub-ótimo para a maioria das séries 

econômicas, que, como se sabe, tem estrutura de correlação serial. 

 

5.2.5. Decomposição Beveridge Nelson 

 

A decomposição Beveridge-Nelson pressupõe que qualquer série econômica não estacionária 

pode ser decomposta em duas parcelas aditivas: uma “permanente” e uma “transitória”. A parcela 

permanente é um passeio aleatório. A diferença entre a parcela permanente (ou tendência) e o valor 

efetivo da série é o componente transitório (ou cíclico). Este último componente é definido como 

um processo auto-regressivo estacionário e apresenta uma correlação negativa perfeita com os 

“choques” (ou inovações) da parcela permanente. 
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A principal vantagem do método de Beveridge-Nelson em relação ao filtro HP é que não há 

problema de final de amostra, pois os resultados dependem somente dos valores passados. No 

entanto, essa decomposição pode gerar resultados excessivamente voláteis e componentes cíclicos 

negativamente correlacionados com o PIB efetivo. 

Para o cálculo do PIB Potencial através da decomposição Beveridge Nelson, assumiu-se tipos 

diferentes de estrutura do PIB e utilizou-se os critérios de informações de Akaike e Schwarz para 

escolher o modelo melhor representado. Dentre os modelos testados, o que apresentou o menor 

critério de informação, tanto Akaike quanto Schwarz, foi o modelo ARMA(1,1). De posse do 

melhor modelo, dentro do critério adotado, é possível realizar a decomposição BN. 

A vantagem desse método em relação ao filtro HP é que a decomposição BN não sofre “efeito 

de borda”, uma vez que os resultados somente dependem dos valores passados da série. Entretanto, 

essa decomposição pode gerar resultados excessivamente voláteis e componentes cíclicos 

negativamente relacionados com o PIB efetivo, como salientam McMorrow et al. (2001). 

 

5.2.6. Função de Produção 

 

5.2.6.1. Método I 

O tradicional método da função de produção para estimar o produto potencial apresenta 

algumas vantagens importantes: a) relaciona insumos à produção. Se o nível de investimentos 

aumentar, a capacidade produtiva da economia também aumentará. O mesmo ocorrerá se houver 

elevação da quantidade de mão de obra; b) durante a determinação do produto potencial obtêm-se 

estimativas da produtividade total dos fatores (PTF), que é a principal medida de eficiência 

agregada da economia e um dos principais determinantes do crescimento econômico. Entretanto, 

o método da função de produção é bastante flexível, pois admite diversas hipóteses, principalmente 

se tratando da construção da série de estoque de capital, o que torna o modelo muito incerto e de 

difícil comparação. Para tentar diminuir esse problema foi feita uma análise de sensibilidade para 

averiguar o quanto mudanças nas hipóteses afetam a estimativa do produto potencial.  

Nesse trabalho, baseamos a construção da função de produção no passo a passo fornecido 

pelo Working Paper Número 17 (BACEN, 2001). Foi usado uma função de produção Cobb-

Douglas com retornos constantes de escala, isso é: 
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𝑌𝑡 = 𝐴𝑡(𝐾𝑡𝑈𝐶𝐼𝑡)𝛼(𝑃𝐸𝐴𝑡(1 − 𝑢𝑡))1−𝛼                                                                                         (5) 

𝑌𝑡
𝑛 = 𝐴𝑡(𝐾𝑡𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅)𝛼(𝑃𝐸𝐴𝑡(1 − �̅�))1−𝛼                                                                                          (6) 

Onde: 

𝑌: Produto, PIB; Renda; 

𝐴: Produtividade Total dos Fatores; 

𝐾: Estoque Total de Capital; 

𝑈𝐶𝐼: Utilização da Capacidade Instalada; 

𝑃𝐸𝐴: Força de Trabalho; População Economicamente Ativa; 

𝑢: Taxa de Desemprego; 

𝛼: Proporção da Renda que é Capital; 

(1-α): Proporção da Renda que é Trabalho; 

�̅�: Produto Potencial; Produto Natural; 

𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅: Utilização da Capacidade Instalada Natural; 

�̅�: Taxa de Desemprego Natural; 

 

O estoque de capital foi construído a partir da série da FBKF – formação bruta de capital 

fixo - pelo método de inventário perpétuo. O estoque de capital de um país do período t é formado 

pelo estoque de capital no período t-1, devidamente descontado pela depreciação, mais os 

investimentos feitos no período t, como mostra a equação abaixo: 

 

𝐾𝑡 = (1 − 𝛿). 𝐾𝑡−1 + 𝐼𝑡                                                                                                                (7) 

 

Utilizando o mesmo conceito para 𝐾𝑡−1, e fazendo as substituições sucessivas, chega-se, 

 

Kt = (1 − 𝛿)𝑡. 𝐾0 + ∑ (1 − 𝛿)𝑡−1. 𝐼𝑡
𝑡
𝑖=1                                                                                        (8) 

 

O que mostra que o estoque de capital em qualquer período pode ser construído, a partir 

do estoque de capital do período inicial, da taxa de depreciação e da série de investimento. As duas 

primeiras variáveis são não observáveis e suas estimativas trazem para a série de estoque de capital 

uma incerteza muito alta. Nesse trabalho fizemos o uso da série construída por Morandi & Reis 
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(2004) para encontrar o estoque de capital inicial e através da série de FBKF, disponível ao público, 

e de uma taxa de depreciação assumida construímos o restante da série. 

Para a taxa de depreciação, utilizou-se uma média do que vem sendo trabalhado na 

literatura local, já que não se dispõe no Brasil de nenhum dado oficial ou pesquisa no campo. 

Entende-se depreciação como a perda de valor de um bem ao longo de sua vida útil devido à perda 

de eficiência, obsolescência tecnológica ou qualquer outro motivo extraordinário. Utilizou-se 

dessa forma a média encontrada nos trabalhos abaixo, ou seja, 4,65% ao ano durante todo o período 

de análise. 

 

Tabela 1 – Resumo das estimativas de taxas de depreciação 

Trabalhos Taxa de Depreciação 

Carvalho (1996) 3,56% - 4,32% 3,94% 

Bonelli e Fonseca (1998) 3,10% 3,10% 

Morandi e Reis (2004) 3,74% 3,74% 

Muinhos e Alves (2003) 8,62% 8,62% 

Pessôa et alli (2003) 3,50% 3,50% 

Silva Filho (2001) 5,00% 5,00% 

Média 4,65% 

 

Contudo, a despeito de ser comum na literatura a adoção da hipótese de taxa constante de 

depreciação, é provável que seu valor varie no tempo, aumentando durante ciclos de expansão e 

diminuindo durante ciclos de recessão. 

Uma vez obtida à estimativa para o estoque de capital, é preciso considerar as variações na 

intensidade de uso do fator durante o processo produtivo, se não os seus serviços serão mensurados 

de maneira inadequada. Dessa forma, corrigiu-se o estoque de capital pela utilização da capacidade 

instalada (UCI). 

Essa escolha é controversa, pois, se corrige uma variável (estoque de capital), que engloba 

os 3 setores da economia (agricultura, indústria e serviços) por uma variável setorial, que mede o 

grau de utilização apenas na indústria. Além disso, a própria definição de grau de utilização em 

alguns subsetores do setor serviço e principalmente na agricultura é bastante questionável. 

Entretanto, como não temos uma medida de utilização da capacidade nesses outros setores optou-

se por utilizar a disponível na indústria e assumir que essa taxa é a mesma para os demais setores. 
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O fator trabalho é representado pela população economicamente ativa (PEA). Contudo para 

que a PEA reflita adequadamente os serviços do trabalho algumas correções importantes devem 

ser feitas. Primeiro, é preciso considerar as variações na intensidade de uso do fator trabalho, a 

exemplo do insumo capital.  

As variações na intensidade de uso do trabalho no processo produtivo foram levadas em 

consideração corrigindo-se a PEA pela taxa de desemprego (u). Como as pessoas que estão 

desempregadas não estão, efetivamente, contribuindo para a produção, elas não devem ser 

consideradas.  

Ainda é preciso obter valores para os parâmetros α e automaticamente 1-α. Sob a hipótese 

de uma economia competitiva, na qual a remuneração dos fatores de produção é igual às suas 

produtividades marginais, o valor dos parâmetros representa a participação do capital e do trabalho 

na renda, e poderiam ser obtidos diretamente das Contas Nacionais. No trabalho de Souza (2005) 

estimou-se cada parâmetro assumindo que a remuneração de cada fator de produção é igual à sua 

produtividade marginal. Dessa forma, o valor de α foi fixado em 0,4765 com base na participação 

média do excedente operacional bruto na renda do período contemplado entre 1992 e 2003 – de 

acordo com as contas nacionais anuais do IBGE. Fez-se o uso do mesmo valor no atual trabalho. 

A produtividade total dos fatores (PTF) pode ser obtida por uma manipulação das identidades 

contábeis das contas nacionais. Para isso, é extremamente importante que o fluxo de serviços do 

capital e trabalho sejam bem mensurados. Uma vez obtida a PTF, estima-se o nível potencial ou 

de “pleno emprego” de cada insumo e, juntamente com a tendência da PTF, determina-se o produto 

potencial por meio da função de produção, como pode ser visto pela equação (6). 

 

5.2.6.2.Método II 

O Método II é exatamente igual ao Método I, a não ser pela estimação dos parâmetros α e 1-α 

pelo método de 2SLS. Na verdade pode-se considerar essa metodologia mais como uma análise 

para verificar se os parâmetros escolhidos no método I estão minimamente corretos. 

Um problema existente nessa metodologia é a possível correlação entre as variáveis 

explicativas e o resíduo, principalmente em relação a variável estoque de capital. A existência 

dessa correlação pode resultar em estimadores viesados. 

Para fazer a estimação no Eviews foi necessário primeiramente passar o logaritmo natural em 

toda a expressão abaixo: 
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𝑌𝑡 = 𝐴𝑡(𝐾𝑡𝑈𝐶𝐼𝑡)𝛼(𝑃𝐸𝐴𝑡(1 − 𝑢𝑡))1−𝛼                                                                                   (9) 

 

Assim temos que: 

 

ln(𝑌𝑡) = ln(𝐴𝑡) + 𝛼 ∗ ln(𝐾𝑡𝑈𝐶𝐼𝑡) + (1 − 𝛼) ∗ ln (𝑃𝐸𝐴𝑡(1 − 𝑢𝑡))                                      (10) 

 

Optou-se por fazer a estimação da variação trimestral das variáveis em vez da estimação em 

nível. A obrigatoriedade da imposição de uma constante na estimação em nível iria alterar a 

estimação dos parâmetros de interesse e não chegaríamos aos valores corretos para α e 1-α. 

Fazendo a transformação para a variação trimestral, temos: 

 

LN (
𝑌𝑡

𝑌𝑡−1
) = LN(𝐴𝑡) + 𝛼 ∗ LN (

𝐾𝑡𝑈𝐶𝐼𝑡

𝐾𝑡−1𝑈𝐶𝐼𝑡−1
) + (1 − 𝛼) ∗ LN (

𝑃𝐸𝐴𝑡(1−𝑢𝑡)

𝑃𝐸𝐴𝑡−1(1−𝑢𝑡−1)
)                            (11) 

 

Nesse caso, a produtividade é o resíduo da estimação acima, que é um output automático do 

Eviews. 

 

5.2.6.3.Cálculo do Potencial 

O cálculo do PIB potencial é feito substituindo-se na função de produção os níveis potenciais, 

ou de pleno emprego, dos fatores de produção, juntamente com a tendência da PTF.  

Para se determinar o nível potencial do fator trabalho é necessário saber qual é a taxa natural 

de desemprego da economia brasileira no período analisado. Utilizou-se o filtro HP da taxa de 

desemprego como uma proxy para a taxa natural de desemprego. 

 

�̅� = 𝑃𝐸𝐴𝑡 ∗ (1 − �̅�)                                                                                                                    (12) 

 

De maneira análoga para se determinar o estoque de capital de pleno emprego (�̅�) é preciso 

saber qual é a taxa de utilização da capacidade instalada compatível com o pleno emprego do 

estoque de capital. Utilizou-se o filtro HP da utilização da capacidade instalada como uma proxy 

para a utilização da capacidade instalada de pleno emprego. 

 

𝐾𝑡
̅̅ ̅ = 𝐾 ∗ 𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅                                                                                                                              (13) 
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A hipótese implícita para estimar essas duas variáveis em suas taxas naturais é que o modelo 

teórico é uma boa representação do funcionamento da economia e que de fato a taxa efetiva deve 

convergir para a tendência. 

 

6. Resultados Obtidos 

 

6.1.Tendência Linear 

O resultado encontrado através do método de Tendência Linear da série trimestral do IBGE 

foi um crescimento potencial de 2,54% ano contra ano em 2013Q04. O gráfico abaixo mostra a 

série do PIB contra a tendência extraída. 

 

Gráfico 8 – PIB Potencial IBGE – Tendência Linear 

PIB Real SA (1996Q01 – 2013Q04) 

 
 

Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB trimestral fornecido pelo IBGE 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através da tendência linear.  
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Gráfico 9 – PIB Potencial IBGE – Tendência Linear 

Var. Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 

 

 

6.2.Tendência Quadrática 

 

O resultado encontrado através do método de Tendência Quadrática da série trimestral do 

IBGE foi um crescimento potencial de 3,95% ano contra ano em 2013Q04. O gráfico abaixo 

mostra a série do PIB contra a tendência extraída. 

 

Gráfico 10 – PIB Potencial IBGE – Tendência Quadrática 

PIB Real SA (1996Q01 – 2013Q04) 

 

 

Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB trimestral fornecido pelo IBGE 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através da tendência quadrática.  
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Gráfico 11 – PIB Potencial IBGE – Tendência Quadrática 

Var. Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 

 

 

6.3.Filtro Hodrick-Prescott 

O resultado encontrado através do método de Filtro HP da série trimestral do IBGE foi um 

crescimento potencial de 2,46% ano contra ano em 2013Q04. O gráfico abaixo mostra a série do 

PIB contra a tendência extraída através do filtro HP. 

 

Gráfico 12 – PIB Potencial IBGE - Filtro HP 

PIB Real SA (1996Q01 – 2013Q04) 
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Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB trimestral fornecido pelo IBGE 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através do Filtro HP.  

 

Gráfico 13 – PIB Potencial IBGE - Filtro HP 

PIB Real AS – Variação Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 

 

 

O resultado encontrado através do método de Filtro HP da série mensal do BACEN foi um 

crescimento potencial de 1,77% ano contra ano em dezembro de 2013. O gráfico abaixo mostra a 

série do PIB contra a tendência extraída através do filtro HP. 

 

Gráfico 14 – PIB Potencial BACEN - Filtro HP 

PIB Real SA (Jan/03 – Dez/13) 
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Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB mensal fornecido pelo BACEN 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através do Filtro HP. Nota-se como a mesma 

metodologia fornece resultados distintos. Isso porque a série fornecida pelo BACEN difere 

bastante da série oficial fornecida pelo IBGE. Como a série do BACEN tem como objetivo ser 

uma proxy da série do IBGE, inclusive utiliza-se dos mesmos dados econômicos mensais para a 

construção da série (produção industrial e varejo), espera-se que o resultado do Filtro HP da série 

do IBGE seja mais confiável. 

 

Gráfico 15 – PIB Potencial BACEN - Filtro HP 

PIB Real AS – Variação Ano/Ano (Jan/03 – Dez/13) 

 

 

6.4.Filtro Baxter-King 

O resultado encontrado através do método de Filtro BK da série trimestral do PIB fornecida 

pelo IBGE foi um crescimento potencial de 2,72% em 2013Q04. O gráfico abaixo mostra a série 

do PIB contra a tendência extraída através do filtro BK. Perdeu-se doze amostras no início e no 

final da série (k=12). Essa metodologia sempre vai fornecer resultados em um período de tempo 

menor devido à perda de uma parte da amostra, assim se quiséssemos obter o crescimento do PIB 

potencial no período de 2013Q04 seria necessário termos os dados da série de PIB até 2016Q04, 

ou seja, é impossível encontramos o produto potencial no período chave em questão. Sendo assim, 

para efeito de comparação com as outras metodologias, utilizou-se o último número encontrado 

de PIB potencial através dessa metodologia como uma proxy para o período de 2013Q04.  
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Gráfico 16 – PIB Potencial – Filtro BK 

PIB Real SA – (1996Q01 – 2013Q04) 

 

 

Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB trimestral fornecido pelo IBGE 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através do Filtro BK. 

 

Gráfico 17 – PIB Potencial – Filtro BK 

PIB Real SA – Variação Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 
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escolha do melhor modelo ARMA utilizou-se os critérios de informações de Akaike e Schwarz. 

Através desse critério o melhor modelo seria o de um ARMA(1,1). 

 

Gráfico 18 – PIB Potencial - Decomposição BN 

PIB Real SA – (1996Q01 – 2013Q04) 

 

 

Através do gráfico abaixo podemos ver a variação anual do PIB trimestral fornecido pelo IBGE 

contra a variação anual do PIB potencial encontrado através da decomposição BN. 

 

Gráfico 19 – PIB Potencial - Decomposição BN 

PIB Real SA – Variação Ano/Ano (1996Q01 – 2013Q04) 
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6.6.Função de Produção: Método I 

 

O resultado encontrado através do método de função de produção I foi um crescimento 

potencial de 2,47% em 2013Q04. O gráfico abaixo mostra o comportamento do PIB potencial 

entre 1997 e 2013. A título de curiosidade para o leitor, o crescimento potencial foi decomposto 

por fator de produção mais produtividade, permitindo visualizar que fatores estão contribuindo 

mais para o crescimento do potencial da economia brasileira nos últimos anos e como eles variaram 

ao longo do tempo. Nota-se que o fator capital vem sendo o grande motor de crescimento do PIB 

potencial nos últimos anos. 

 

Gráfico 20 – PIB Potencial 

Decomposição por Fator de Produção – (1996Q01 – 2013Q04) 
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utilizou-se uma tabela com os resultados cruzados. 

A tabela mostra o que acontece com o produto potencial mudando apenas a variável de 

interesse e mantendo tudo ou mais constante. Lembrando que para cada mudança é necessário 

refazer o filtro HP da produtividade total dos fatores (PTF) já que ela se altera automaticamente. 
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Diferentes taxas de depreciação implicam em diferentes taxas de crescimento potencial, uma 

vez que as curvas não são mais paralelas umas as outras. Maiores taxas de depreciação do estoque 

de capital aumentam a taxa de crescimento do PIB potencial. Uma taxa de depreciação maior faz 

com que adições ao estoque de capital sejam proporcionalmente maiores representando assim, um 

maior crescimento do estoque de capital. 

Em relação ao peso dado para cada fator de produção, ao se aumentar o α automaticamente 

aumenta-se também o peso do fator capital na economia. Se ele estiver crescido na média acima 

do fator trabalho, então ao se aumentar o α estaremos aumentando o PIB potencial, caso contrário 

estaremos diminuindo-o. 

Tabela 2 – Análise de Sensibilidade 

Variável de Interesse Valor PIB Potencial 

Taxa de Depreciação 3.70% 2.46% 

Taxa de Depreciação 3.10% 2.46% 

Taxa de Depreciação 8.62% 2.49% 

α 0.40% 2.48% 

α 0.70% 2.45% 

α 0.30% 2.48% 

 

Através da tabela acima, é possível verificar que o produto potencial muda muito pouco ao se 

assumir diferentes valores para a taxa de depreciação do estoque de capital e para o parâmetro α. 

Ou seja, o modelo se mostra robusto com resultados confiáveis. 

 

6.7.Função de Produção: Método II 

A estimação foi feita para o período de 1996Q01-2013Q04, mas por ser estimada em variação 

perdeu-se o primeiro componente da amostra. Primeiramente, foi estimada a equação com as 

variáveis originais e obteve-se o resíduo. Em seguida tirou-se o Filtro HP do resíduo e a série 

encontrada utilizada como proxy para a produtividade total dos fatores, gráfico apresentado no 

apêndice. Já com a produtividade em mãos, foi possível calcular o PIB potencial através dos 

parâmetros encontrados na primeira estimação e as variáveis de longo prazo (capital e trabalho de 

equilíbrio). Assim como no Método I utilizou-se a variação do Filtro HP dessas variáveis como 

proxy do equilíbrio no longo prazo. 
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Tabela 3 – Output Eviews 

Parâmetros Encontrados 

Variável Dependente: VAR_Y       

Método: Mínimos Quadrados       

Data: 14/06/14         

Amostra (Ajustada): 1996Q2 2013Q4     

Observações: 71         

Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Estatística-t Prob. 

VAR_K 0,488838 0,120504 4,056616 0,0001 

VAR_L 0,692902 0,255118 2,716007 0,0083 

R² 0,227589       

R² ajustado 0,216395       

 

*ambos os parâmetros são significativos estatisticamente.  

 

Para encontrarmos a série do PIB Potencial utilizou-se o seguinte cálculo: 

 

𝑌𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑇𝐹 + 0,488838 ∗ 𝐿𝑁 (
𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡

𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡−1
) + 0,692902 ∗ 𝐿𝑁 (

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡−1
)        (14) 

 

O resultado encontrado foi um crescimento potencial de 1,63% em 2013Q04. O gráfico abaixo 

mostra o comportamento do PIB potencial entre 1997 e 2013. 

 

Gráfico 21 – PIB Potencial 

Variação Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 
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6.8. Resultados Gerais 

 

A tabela abaixo resume os resultados encontrados através de todos os métodos implementados 

no atual trabalho. 

 

Tabela 4 – Resumo dos Resultados Obtidos em Todas as Metodologias 

Resumo dos Resultados 

Tendência Linear 2,54% 

Tendência Quadrática 3,95% 

Filtro HP – Trimestral (IBGE) 2,46% 

Filtro HP – Mensal (BACEN) 1,77% 

Filtro Baxter-King 2,72% 

Decomposição Beveridge Nelson ARMA(1,1) 2,19% 

Função de Produção - Método I 2,47% 

Função de Produção - Método II 1,63% 

Média 2,47% 

Máximo 3,95% 

Mínimo 1,63% 

 

7. Possíveis extensões e Limitações 

A estimação do produto potencial envolve elevado grau de incerteza. Além de ser uma variável 

não observada, ela também depende de variáveis que não são observadas e de difícil mensuração 

como, por exemplo, a taxa natural de desemprego e a taxa de depreciação do estoque de capital. 

Assim sendo, mudanças nas hipóteses com relação ao valor da taxa natural de desemprego (�̅�) 

e da plena utilização da capacidade instalada (𝑈𝐶𝐼̅̅ ̅̅ ̅), geram um deslocamento paralelo da curva do 

produto potencial. Ou seja, existe basicamente um efeito de escala. Entretanto ao modificarmos a 

taxa de depreciação do capital, a dinâmica da curva do produto potencial é alterada. Esses efeitos 

são diretamente impactados no PIB Potencial, o que demonstra sua alta sensibilidade às hipóteses 

do modelo.  

 Com a evolução da econometria e dos próprios fundamentos econômicos, atualmente, é 

possível fazer o uso de modelos mais sofisticados, que envolvem mais variáveis da economia real. 
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Seria interessante comparar os resultados encontrados nesse trabalho com os resultados 

encontrados através de modelos mais sofisticados. 

Outro ponto que vale reflexão é que ao se calcular o produto potencial, o único ponto que 

é levado em consideração é a capacidade da oferta da economia. Em nenhum momento o lado da 

demanda é utilizado. O que é uma crítica aos métodos de cálculo que foram empregados nesse 

trabalho. Essa crítica vale, sobretudo, para as metodologias de função de produção I e II. 

Ainda, diante da alta correlação dos resultados de algumas metodologias (Ex: Filtro HP com 

Função de Produção), faz sentido analisar se a maior complexidade de algumas metodologias traz 

vantagens para a condução da política econômica relativamente às metodologias mais simples. 

 

Tabela 5 – Correlação dos Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlação Filtro HP (BACEN) Filtro HP (IBGE) Filtro BK Decomp. BN FP I FP II Tend. Linear Tend. Quadrática

Filtro HP (BACEN) 100,00% 87,72% 12,71% 49,79% 82,10% 86,90% 88,85% -84,13%

Filtro HP (IBGE) 100,00% 33,56% 44,57% 88,50% 97,62% -67,08% 73,55%

Filtro BK 100,00% 39,30% 53,01% 69,11% -55,35% 58,26%

Decomp. BN 100,00% 48,93% 44,70% -24,18% 27,93%

FP I 100,00% 87,57% -58,91% 64,62%

FP II 100,00% -54,15% 61,23%

Tend. Linear 100,00% -99,41%

Tend. Quadrática 100,00%
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8. Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo estimar o crescimento potencial da economia brasileira em 

um período recente do tempo, especificamente a taxa de variação ano contra ano em 2013Q04. 

Para isso foram utilizadas algumas metodologias distintas e os resultados comparados. 

Conclui-se que não existe um número exato para a taxa de crescimento do produto potencial 

brasileiro, mas sim um intervalo, onde este depende das hipóteses feitas ou do modelo utilizado. 

De qualquer forma as metodologias concentram o resultado do PIB potencial levemente acima de 

2,00%. 

Nota-se, em todos os métodos, exceto o de tendência quadrática, que o produto potencial 

nacional vem caindo ao longo do tempo. Mais do que chegar em um número exato de produto 

potencial atual é necessária uma análise profunda para se entender o que gerou essa queda tão 

considerável e a criação de políticas públicas que visam a reversão dessa tendência negativa. 

 

Gráfico 22 – PIB Potencial - Resultados 

PIB Real SA – Variação Ano/Ano (1997Q01 – 2013Q04) 
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10. Apêndice 

 

Produtividade – Função de Produção I 

 

Gráfico 23 – Produtividade Total dos Fatores 

Hipóteses Iniciais – (1996Q01 – 2013Q04) 

 

 

Produtividade – Função de Produção II 

 

Gráfico 24 – Produtividade Total dos Fatores 

Produtividade – Var. Trimestral - (1996Q02 – 2013Q04) 
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