
INVESTIMENTO E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL1

Regis Bonelli 2

Este trabalho discute requisitos para o crescimento de médio prazo para a economia 
brasileira com foco no investimento necessário para a aceleração do crescimento. Ele 
especula em torno da questão de quanto o país pode crescer quando alcançar uma taxa de 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, de agora em diante) de 21% do PIB, como a que o 
governo brasileiro tem como objetivo para 2010, conforme estabelecido pela Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP). Mas o marco analítico desenvolvido também se aplica 
a diferentes taxas de FBCF. 

O texto está organizado da seguinte forma. Na seção 1 discutem-se características 
do crescimento brasileiro e da evolução da taxa de investimento (FBCF) no longo prazo, 
enfatizando a recuperação da atividade econômica do último quinqüênio. Destacam-se 
nessa análise aspectos associados a traços comuns dos ciclos de longo prazo, à 
produtividade e à evolução dos preços relativos dos bens de investimento. Na seção 2 
discute-se brevemente a questão do crescimento sustentado do ponto de vista das 
necessidades de investimento para que ele se concretize e apresentam-se estimativas de 
crescimento futuro do PIB segundo alternativas factíveis caso seja mantida a taxa de FBCF 
desejada. A seção 3 conclui com um breve resumo dos principais resultados e 
considerações adicionais. 

1. Investimento e Crescimento Econômico 
A perda de dinamismo da economia brasileira desde o começo da crise da dívida 

externa no começo dos anos 1980 tem sido um dos temas mais estudados em nosso país — 
e relativamente pouco compreendidos, dada a variedade de fatores explicativos somada às 
orientações de método dos analistas. Essa perda é ilustrada no Gráfico 1, a seguir, que 
mostra as taxas de crescimento do PIB no longo prazo, incluindo uma estimativa para o ano 
de 2008. O gráfico apresenta também uma curva com as taxas médias qüinqüenais de 
crescimento do PIB para permitir uma melhor visualização das tendências de longo prazo e, 
baseadas nessas informações, linhas de demarcação de fases de aceleração e desaceleração 
do crescimento. 

Três aspectos saltam aos olhos quando se observa esse gráfico. O primeiro é a 
identificação de cinco ciclos longos de crescimento relativamente bem delineados, com 
durações e intensidades marcadamente distintas. O segundo é a elevada volatilidade em 
sub-períodos específicos, mais pronunciada depois de 1980, resultante dos processos de 
stop-and-go relacionados às turbulências atravessadas especialmente a partir das 
dificuldades desde a crise da dívida externa.3 O terceiro, possivelmente associado ao 
anterior, é a redução das taxas máximas depois de 1980 — isto é, após o “mergulho” do 
crescimento do PIB. 

                                                 
1 Texto preparado para o 5º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas — FGV, 15 e 16 de setembro 
de 2008, São Paulo, SP. 
2 Pesquisador Associado do Instituto Brasileiro de Economia — IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, e do 
Instituto de Estudos de Política Econômica — IEPE / Casa das Garças, Rio de Janeiro. 
3 Mas observe-se que no começo dos anos 1960 também se nota uma fase de acentuada instabilidade.  



  
Gráfico 1: Taxas de Crescimento do PIB e Média Móvel Qüinqüenal, 1952-2008* (%) 

Brasil: Taxas de crescimento do PIB por ano e média móvel quinquenal, 1952-2008 (%)
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Fonte: IPEADATA; para 2008 adotou-se uma estimativa de 4,7% para a taxa de crescimento do PIB.  

 
Nota-se no gráfico uma aceleração do crescimento do PIB a partir de meados dos 

anos 1950, associada ao Plano de Metas do governo JK. À desaceleração devida ao avanço 
do processo inflacionário imediatamente seguinte, bem como os efeitos iniciais do PAEG 
— Programa de Ação Econômica do Governo, em 1964-67, seguiu-se um segundo ciclo, 
representado pela a forte expansão a partir de 1968 que ficou conhecida como o “milagre 
econômico brasileiro”. 

Uma nova fase descendente, com redução do crescimento e aumento da 
instabilidade macroeconômica tem início depois de 1973 com os efeitos da primeira crise 
do petróleo, brevemente interrompida com uma nova e curta aceleração no fim da década 
associada à excitação inflacionária de 1979-80. Essa fase descendente é prolongada com a 
recessão de 1981-83, em boa medida devida à política econômica adotada como reação à 
crise da dívida externa, pela alteração de preços relativos promovida com o objetivo de 
gerar superávits comerciais na balança comercial.  

Um curto terceiro ciclo tem lugar em seguida, com a recuperação e expansão do PIB 
anterior (1984-85) e à época do Plano Cruzado (1986). A ele se segue nova desaceleração, 
acompanhada da frustração super-inflacionária dos anos imediatamente seguintes e da 
recessão provocada pelos Planos Collor e seus desdobramentos.  

O quarto ciclo, também de duração relativamente curta, é uma nova fase de 
expansão que se prolonga com a estabilização devido à implementação do Plano Real. Os 
efeitos negativos sobre a atividade econômica das crises mexicana, asiática e russa se 
manifestam a seguir sobre o nível de atividade, culminando com os efeitos da mudança do 
regime cambial em 1999 e os desdobramentos das crises argentina e energética (2001) e da 
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transição política no Brasil, em 2002, quando o mercado financeiro internacional 
praticamente se fechou para os novos financiamentos (e até mesmo à renovação daqueles 
em vigor).  

Apesar da não-resolução integral (pois muito se avançou em várias áreas) de 
diversas das restrições ao crescimento, a economia brasileira aparentemente encontra-se em 
rota de recuperação, como mostra o gráfico anterior, experimentando um quinto ciclo desde 
o pós-guerra. A pergunta que naturalmente se coloca é: quão sustentável é o ciclo atual? 

1.1 Especificidades e Comunalidades das Fases Cíclicas 

Um aspecto comum aos vários ciclos, apesar das especificidades referentes a 
distintos momentos históricos — com características da economia doméstica e contextos 
internacionais típicos — é que em todos eles a recuperação se inicia pela ocupação de 
capacidade ociosa gerada no fim do ciclo anterior. A retomada dos investimentos em ritmo 
compatível com a aceleração do nível de atividade só ocorre posteriormente. E esses são os 
elementos chave para a sustentação e o timing do ciclo. 

O uso da capacidade de produção não utilizada ajuda a “explicar” a elevação das 
taxas de crescimento do PIB, impulsionadas nos começo de cada ciclo por fatores próprios 
e variados (expansão do comércio e finanças internacionais, aumento do crédito doméstico 
e elevação dos gastos públicos, principalmente). Mas, o que explica o término das fases 
ascendentes? Sem perda de generalidade, uma combinação de restrição externa (comércio 
e/ou finanças) e aceleração inflacionária, mas que freqüentemente ocorrem juntas. A 
primeira, embora não totalmente fora do controle das autoridades de um país específico 
(pois também é função de escolhas de política econômica prévias), pode ser considerada 
essencialmente exógena. Já a aceleração da inflação decorre do descompasso na expansão 
da demanda e da oferta agregadas. E é aqui que a evolução do investimento joga um papel 
crucial. 

A desaceleração do começo dos anos 1960, por exemplo, foi devida a uma 
combinação das duas causas-mãe: (i) a restrição externa, causada pela estagnação das 
receitas de exportação — logo, limitação sobre importações essenciais — em um contexto 
de mercado financeiro internacional ainda embrionário (e no qual o país não tinha crédito 
na magnitude necessária para enfrentar os compromissos antes assumidos); (ii) o 
recrudescimento da inflação, em boa medida devido à forte expansão dos gastos públicos 
que vinha desde o governo JK, sem concomitante expansão da capacidade de produção.  

A redução do crescimento pós-1973 — e aumento da volatilidade macroeconômica 
— esteve associada ao primeiro choque do petróleo e à recusa das autoridades econômicas 
em acomodá-lo com realinhamento de preços relativos e redução dos gastos de consumo e 
investimento. A inflação externa e a expansão dos gastos alimentaram um processo 
inflacionário que parecia dominado no começo dos anos 1970. O recurso ao endividamento 
externo adicional permitiu prolongar a fase de crescimento em 1974-80, embora com 
desaceleração em relação aos anos 1968-73, até que o fechamento dos mercados com a 
crise do México e a combinação de desvalorização cambial com indexação jogaram o país 
em outra espiral inflacionária, agora acompanhada de recessão, no começo dos anos 1980.  

As mesmas causas estiveram por trás do fracasso da curta fase de crescimento 
associada ao Plano Cruzado: aguda restrição externa e aceleração inflacionária, com a 
recusa do governo em ajustar sua política de gastos correntes a um ritmo mais compatível 
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com o fraco aumento da capacidade de produção, desestimulado pelo uso de instrumentos 
como o congelamento de preços no ano do Plano Cruzado. 

O ciclo pós-estabilização monetária dos anos 1990 também teve duração 
relativamente curta, como mencionado. Agora, no entanto, a responsabilidade principal 
pelo insucesso não foi, como tantas vezes antes, a desestruturação provocada pela alta 
inflação (e, em alguns casos, pelo combate à inflação), mas sim a causada pelas várias 
crises atravessadas desde meados dos anos 1990, derivadas: da desvalorização forçada do 
México em dezembro de 1994; das crises asiática (1997) e russa (1998); da turbulência nos 
mercados financeiros emergentes após o abandono da conversibilidade na Argentina 
(2001). Além disso, a apreciação cambial pós-94, embora necessária para ancorar os preços 
domésticos, também contribuiu para os graves déficits do balanço de pagamentos em conta 
corrente e para a fragilidade financeira do país na segunda metade dos anos 1990. Nesse 
sentido, pode-se atribuir à restrição externa a responsabilidade maior pelo término do 
quarto ciclo acima identificado. 

E quanto ao atual? A recuperação do crescimento foi motivada inicialmente pelo 
vigor exportador que se seguiu à desvalorização cambial de 1999 em um contexto de forte 
expansão do comércio mundial a partir de 2002, a qual afetou extraordinariamente 
quantidades e preços de exportação. Mais recentemente (e mais claramente depois de 2004) 
a sustentação do crescimento tem sido também apoiada na recuperação do mercado interno 
impulsionada por um conjunto de fatores que inclui aumento dos gastos públicos — com 
destaque para as transferências —, expansão dos ganhos de renda e recuperação do crédito.  

Ainda assim, a taxa média de crescimento do PIB no qüinqüênio 2004-2008, da 
ordem de 4,5% ao ano, é insuficiente para contribuir decisivamente para a superação do 
hiato de crescimento que nos separa de diversas nações do mundo em desenvolvimento — 
além de muito inferior ao desempenho anterior ao da crise da dívida externa, obviamente.4

O gráfico anterior, portanto, ilustra vividamente o mergulho do crescimento pós-
1980. Em particular, a taxa média de crescimento no qüinqüênio que termina em 1973 
chegou a 11,4% ao ano. No qüinqüênio findo em 1980 ela ainda era de respeitáveis 7,2% 
ao ano. No que termina em 1992 ela foi virtualmente nula. 

As explicações para o lento crescimento são várias, mas a maior parte delas tem 
uma base acacianamente comum. O país cresceu pouco por que:  

(i) investiu pouco, como proporção do PIB; e  

(ii) a produtividade cresceu pouco.  

Essas duas causas estão, claramente, inter-relacionadas, o vínculo de causalidade 
crescimento-produtividade sendo provavelmente mais forte, pois o crescimento lento — e 
as perspectivas de crescimento lento no futuro próximo — não permite a realização plena 
de economias de escala (em sentido amplo), não estimula as mudanças tecnológicas e de 

                                                 
4 Inclusive, a taxa média de crescimento experimentada no referido qüinqüênio foi superada uma vez mesmo 
na fase de lento crescimento pós-1980: no final dos anos 1980, quando a média chegou a quase 5,0% ao ano 
durante a super-excitação inflacionária da segunda metade dos anos 1980.  
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aprendizado, nem a adoção de inovações. O crescimento acelerado — e as perspectivas de 
crescimento rápido no futuro — está associado ao seu contrário.5  

A par disso, um consenso tem sido construído: o de que no Brasil as limitações ao 
crescimento não se situam na fraqueza ou insuficiência da demanda. Isso porque parece ser 
relativamente fácil para um país com grande parte da população ainda fora de parte 
substancial do mercado de bens e serviços — e sob uma restrição de crédito ainda forte 
atualmente — elevar a demanda agregada por medidas de política fiscal, inclusive por 
transferências a parcelas específicas da população (como às camadas mais desfavorecidas 
ou aos aposentados, como vem sendo feito), e monetária - creditícia. 

O restante dessa seção avalia separadamente as duas explicações acima levantadas: 
investimento insuficiente e lento crescimento da produtividade. 

1.2 Desempenho do Investimento Fixo 

Boa parte dos analistas aceita que o crescimento econômico no Brasil é 
constrangido pela oferta — vale dizer, pelo investimento 6 — porque aparentemente é fácil 
estimular a demanda agregada. O risco, nesse caso, é de o estreitamento das margens de 
capacidade ociosa pressionar os preços se a oferta agregada não se expandir de forma 
adequada e suficiente, ponto ao qual retornaremos repetidamente mais adiante. 

O primeiro aspecto acima mencionado, baixos níveis de investimento em capital 
fixo, está ilustrado no gráfico seguinte, que mostra as taxas de FBCF de 1970 a 2007 
medidas a preços correntes e a preços constantes de um dado ano (1980). Como se vê a 
partir do gráfico, a taxa de investimento caiu de 23,2% do PIB em 1970-80, época do 
último ciclo de alto crescimento que engloba a maior parte do “milagre econômico 
brasileiro”, para 13,8% do PIB em 2003-2007, quando medida a preços de 1980. Isso 
significa uma redução de 9,4 pontos percentuais do PIB e explica a maior parte da 
diferença entre o desempenho entre os dois períodos.  

A diferença entre as taxas a preços correntes e constantes reflete a mudança nos 
preços relativos do investimento em relação ao nível geral de preços da economia, dado 
pelo deflator implícito do PIB. Sempre que os preços do investimento aumentam mais do 
que o nível geral, a curva a preços correntes cresce mais rápido do que a curva a preços 
constantes. E vice-versa. 

                                                 
5 Além disso, a qualidade das instituições também afeta o crescimento do produto e da produtividade. Esse 
tema não é abordado nessas notas, apesar da importância para a evolução da oferta agregada. 
6 Essa simplificação se justifica no curto e médio prazos quando existe oferta razoavelmente abundante de 
mão de obra (como no caso do Brasil). A mais longo prazo é fundamental incluir entre os fatores a oferta de 
trabalho qualificado, aspecto que destaca o papel da educação de qualidade e do treinamento, e os ganhos de 
produtividade advindos das mudanças tecnológicas e das inovações. Mas note-se que mesmo no curto prazo 
podem aparecer focos de escassez de mão de obra qualificada em fases de crescimento acelerado. 
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Gráfico 2: Brasil – Taxas de Formação Bruta de Capital Fixo a Preços Correntes e a Preços 
Constantes de 1980, 1970-2007 (% do PIB) 

Taxas de FBCF a preços correntes e a preços constantes de 1980, 1970-2007 (%)
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Fonte: IPEADATA 

A curva de preços relativos da Formação Bruta de Capital Fixo é mostrada no 
gráfico seguinte, o qual destaca a fortíssima elevação nos preços relativos do investimento 
fixo na época da excitação hiperinflacionária do final dos anos 1980.7 Observe-se que a 
queda dos preços relativos na década de 1990 não chega a eliminar a totalidade do aumento 
observado desde meados dos anos 1970. Mais recentemente, depois de 1999, tem-se um 
encarecimento relativo do investimento que possivelmente se deve à desvalorização 
cambial daquele ano. Com a valorização do câmbio a partir de 2004 nota-se novo 
barateamento do investimento em relação ao deflator do PIB.8

A queda na taxa de formação bruta de capital fixo (FBCF) registrada desde o 
começo dos anos 1980 em ambas as séries, a preços correntes e a preços constantes, ainda 
está longe de ser revertida — e talvez nunca o seja a ponto de retornarmos aos níveis dos 
anos da época de crescimento acelerado. De qualquer forma, é evidente que é preciso 
recuperar a taxa de FBCF para acelerar o crescimento.  

Mas, para quanto? Uma expectativa da atual administração é aumentá-la para 21% 
do PIB, como expressa o Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Nesse caso, qual a 
taxa de crescimento resultante?  

                                                 
7 Observe-se que também existe a suspeita de que as elevadas taxas de investimento de 1988 e 1989 estejam 
contaminadas por erros de medida. Ver Bacha e Bonelli (2005). 
8 Esse aspecto do barateamento relativo do investimento é muito interessante. É possível que ele se deva 
unicamente ao componente importado direto e indireto (devido ao uso de peças e componentes importados) 
do investimento, que se torna mais barato à medida que a taxa de câmbio se valoriza. Mas é também possível 
que ele reflita a competição dos importados, que estaria pondo em cheque aumentos dos preços das máquinas 
e equipamentos produzidos no país. De qualquer forma, outro aspecto das fases ascendentes dos ciclos é o 
aumento do componente de máquinas e equipamentos na FBCF, em detrimento da parcela das atividades de 
construção. E vice-versa nas fases descendentes. 
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Gráfico 3: Brasil – Índice de Preços Relativos da Formação Bruta de Capital Fixo, 1970-2007 
(1980 = 1,0) 

Índice de Preços Relativos da FBCF, 1970-2007 (1980 = 1,0)
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Fonte: IPEADATA 

É quase consensual afirmar-se que a recuperação da taxa de FBCF no último 
qüinqüênio (Gráfico 2), quando passa de 15,3% em 2003 para 17,6% do PIB em 2007 (e de 
13,7% para 15,2% do PIB quando medida a preços de 1980) é modesta em relação ao que 
seria necessário para fazer a economia crescer muito mais rapidamente do que vem 
crescendo.9 É freqüente encontrar-se estimativas de que seria necessário que a taxa de 
investimento aumentasse 4 a 5 pontos de percentagem do PIB em relação à atual para que o 
país pudesse crescer de forma sustentada a taxas da ordem de 5 a 6% ao ano sem pressão 
sobre a capacidade de produção, dependendo da evolução não excessivamente rápida da 
demanda agregada.  

Em 2007, por exemplo, a taxa de formação de capital atingiu um nível que é 
considerado insuficiente para garantir um crescimento mais acelerado do que o 
experimentado nos últimos anos, da ordem de 4%, parte do qual apoiado na utilização 
crescente da capacidade instalada. As estimativas existentes da utilização de capacidade, 
aliás, provocam preocupação, como se depreende da leitura das informações do gráfico 
seguinte. 10 Nota-se deste gráfico que o indicador médio da capacidade industrial utilizada 
se situa atualmente em níveis historicamente inéditos, com a exceção de alguns anos da 
década de 1970, tendo registrado em 2007 a taxa de 85%. No primeiro semestre de 2008 ele 
chegou a 85,2%, ante 83,8% no mesmo período de 2007.  

Isso levanta suspeitas de que pressões de demanda observadas, e retratadas 
indiretamente no gráfico, estejam por trás da aceleração da inflação, também provocada 

                                                 
9 É possível avançar que a taxa de FBCF venha a alcançar 19% em 2008, fruto das taxas estimadas de 
crescimento do PIB (4,7%) e do investimento bruto (13%). Essa estimativa supõe que os preços relativos do 
investimento não se alterem entre 2007 e 2008. 
10 A curva ajustada superposta ao gráfico de barras serve tão somente para indicar a existência de uma 
tendência crescente da margem de capacidade utilizada na indústria após a crise do começo desta década. 
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pela elevação dos preços de diversas commodities de exportação, que tem justificado a 
elevação dos juros básicos. O esfriamento da demanda que isso provocará poderia, como já 
ocorreu no passado — e dependendo da intensidade e duração — fazer abortar o ciclo de 
crescimento atual recente, abrindo espaço para nova fase cíclica descendente. Mas esse 
cenário negativo não parece provável em 2008. 

Gráfico 4: Níveis de Utilização da Capacidade Industrial Instalada, 1970-2007 (%) 

Grau de Utilização da Capacidade Industrial, 1970-2007 (%)
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Fonte: Fundação Getúlio Vargas/IPEADATA 

1.3 Causas para o Lento Crescimento do Investimento

Por que o investimento, privado e público, não cresceu mais rápido nas fases de 
auge dos ciclos passados, de forma a elevar a capacidade de produção e afastar a ameaça de 
pressão sobre os preços domésticos? Existem várias explicações para isso, quase todas 
endógenas, pelos lados da oferta e da demanda, e apoiadas na experiência histórica:  

• Evolução desfavorável dos preços dos bens de investimento (explicação que 
vale especialmente para os anos 1980);  

• Lento crescimento da produtividade (fruto das próprias perspectivas de lento 
crescimento, a produtividade só cresceu mais aceleradamente, depois da década de 1970, 
durante a “era das reformas” de parte dos anos 1990 e no biênio 2006-2007);  

• Precariedade dos marcos regulatórios e baixa eficácia do governo (os 
estudos empíricos mostram uma estreita associação entre essas variáveis e o nível do PIB 
per capita em uma vasta gama de países);  

• Altas taxas de juros domésticas, que geram crowding out do investimento 
privado (fenômeno que só vale para uma parte do longo período de um quarto de século de 
lento crescimento do PIB);  

• Crédito caro (que reflete as altas taxas de juros domésticas, a existência de 
uma cunha fiscal, a inadimplência, o crédito direcionado, e a escassa competição entre os 
agentes financeiros);  
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• Redução dos investimentos públicos em infra-estrutura (apesar do aumento 
dos gastos públicos e da carga tributária em diversos sub-períodos). 

Esse último registro é especialmente importante, pois a redução da taxa de 
investimento nas últimas duas décadas resultou, em parte, de uma forte contração no 
investimento público.11 Como resultado, a participação dos investimentos públicos no PIB é 
atualmente de menos da metade daquela observada na década dos 1970, e 
consideravelmente menor do que a do começo dos anos 1990. Esse aspecto pode ser visto 
no gráfico abaixo e, em termos de médias qüinqüenais, na tabela seguinte.  

Gráfico 5: Taxas de Formação Bruta de Capital Fixo — Administração Pública, Total e 
Participação da Administração Pública no Total, 1970-2005 (% do PIB) 

Taxas de FBCF: Administração Pública, Total e Participação da Adm. Pública no Total, 1970-2005 (%)
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Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

A curva da taxa de FBCF é a mesma apresentada no Gráfico 2, acima (série a preços 
correntes), cujo pico é atingido em 1989. A da Administração Pública começa com uma 
taxa de 4,4% do PIB em 1970, chega a 2% na recessão de 1983, retorna a 3,7% (1990) e 
3,6% (1994), e a partir daí apresenta tendência de redução quase contínua até 2005, quando 
chega a 1,6%. Essas conclusões transparecem claramente das médias qüinqüenais 
apresentadas na tabela abaixo.  

A redução do investimento da administração pública responde por mais da metade 
(57%) da redução na taxa de formação bruta de capital fixo da economia entre a primeira 
metade dos anos 1970 e o começo da década atual, e é uma causa apreciável da perda de 
dinamismo econômico. A participação direta do setor público na formação bruta de capital 
fixo, aliás, diminuiu de uma proporção da ordem de 20% no começo dos anos 1970 para 
participações da ordem de 10% nos anos mais recentes. 12

                                                 
11 Observe-se, na parte seguinte, que a série de investimento das administrações públicas não inclui o 
investimento das estatais federais, estaduais e municipais. 
12 Giambiagi (2008) documenta a existência de uma recuperação dos investimentos públicos da União e dos 
Estados e Municípios em 2007/2008 relativamente a 2003/2006. No caso da União, o investimento público 
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Tabela 1: Taxas de Formação Bruta de Capital Fixo, Administração Pública e Total (%) 

Períodos 
Administração 

Pública Total 

1970-74 4,0% 20,3% 
1975-79 3,4% 22,5% 
1980-84 2,3% 21,9% 
1985-89 3,1% 22,5% 
1990-94 3,4% 19,4% 
1995-99 2,0% 17,0% 
2000-05 1,8% 16,3% 

Fonte: IPEADATA;elaboração do autor. 

A principal conseqüência da queda do investimento público é a deterioração da 
infra-estrutura, em termos da quantidade e qualidade dos serviços ofertados. Note-se, aliás, 
que boa parte do investimento das empresas estatais federais nos anos recentes tem sido 
realizado no setor de petróleo. 

A diminuição do investimento público em infra-estrutura nas magnitudes 
observadas no Brasil foi uma importante causa da redução do crescimento. Essa queda está 
intimamente associada à mudança na estrutura do gasto público, com aumento das despesas 
correntes e elevação concomitante da carga tributária. Esses aumentos da carga tributária 
sobre as empresas afetam negativamente as decisões privadas de investimento, pois a 
elevada carga tributária deprime a rentabilidade das empresas, reduz os recursos para 
investimento e aumenta a incerteza em relação ao desempenho econômico futuro.  

Para o futuro, a mesma pergunta feita antes pode ser recolocada neste ponto: e 
agora, a recuperação será sustentável? Sem dúvida, a qualidade da política econômica 
melhorou substancialmente desde o começo dos anos 1990, especialmente após a 
estabilização monetária, adicionando otimismo ao quadro das perspectivas para o 
crescimento. Mas a evolução dos gastos correntes do setor público a taxas de cerca do 
dobro da taxa de crescimento do PIB, a par da manutenção de uma carga tributária muito 
elevada (e crescente), tingem um cenário — de outra forma muito positivo graças a um 
contexto internacional favorável como há muito não se via — com uma nota de 
pessimismo. 

A crônica vulnerabilidade externa da economia brasileira, por sua vez, parece ser 
um traço do passado, em uma fase em que o Brasil apresentou seguidos e algumas vezes 
elevados superávits comerciais e até exportou poupança, representada pelo saldo positivo 
do balanço de pagamentos em conta corrente em 2003-2007, como se observa do gráfico 
seguinte. Observe-se que nunca antes na nossa história estatisticamente documentada o país 
exportou poupança por cinco anos consecutivos. 

 

                                                                                                                                                     
passou de 0,6% do PIB em 2003/2006 para 0,9% do PIB em 2007/2008. No caso dos Estados e Municípios o 
aumento foi de 1,4% para 1,5% do PIB. A soma, portanto, passou de 2,0% para 2,4% do PIB entre os dois 
períodos. Como a taxa de FBCF aumentou de 16% para 18% do PIB entre esses períodos, isso significa que o 
investimento público se elevou de 12,5% para 13,3% da taxa de FBCF da economia. 
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Gráfico 6: Saldos do Balanço de Pagamentos em Conta Corrente, 1947-2007 (% do PIB) 
Brasil: Saldos em Transações Correntes como Percentagem do PIB, 1947-2007
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Fonte: IPEADATA, elaboração do autor. 

Não tendo contado com a poupança externa, a recuperação do investimento, tanto 
privado quanto público, que indicaria maiores possibilidades de sucesso a médio e longo 
prazos, ainda não se concretizou às taxas suficientes para caracterizar uma retomada firme 
do crescimento.  

1.4 O que Limita o Investimento? 

A pergunta que naturalmente se coloca em seguida é: o que detém o investimento 
privado e público? Em princípio, e no que diz respeito ao primeiro, praticamente tudo que o 
deteve no passado. 13 Mas, no que toca à economia mundial, a fase atual difere das 
anteriores pelos reflexos no balanço de pagamentos. Isso porque os últimos anos 
registraram importantes mudanças, entre as quais se destacam os elevados níveis de 
liquidez internacional e a forte demanda por um variado grupo de commodities e produtos 
primários e do agro-negócio, cujos preços aumentaram substancialmente e alimentaram os 
saldos comerciais. Os influxos crescentes de capital (resultantes de juros reais domésticos 
elevados, da obtenção do grau de investimento, etc.), por sua vez, somados às outras 
causas, também caracterizam mudanças importantes, com reflexos na conta capital do 
balanço de pagamentos (e nos saldos em conta corrente). 

A conjugação de eventos como os vividos no último qüinqüênio é inédita na história 
recente — que leva à pergunta: estará nossa vulnerabilidade externa realmente superada? 
— e coloca novos desafios na medida em que a estrutura da pauta de exportações tende a 
ficar concentrada nos bens baseados em recursos naturais, para os quais a demanda tem 
crescido mais rapidamente (em preços e quantidades), o que, junto com os influxos 
                                                 
13 O que detém o investimento público é tema ainda mais controverso, e incorpora elementos de escolhas 
políticas com os quais os economistas ainda não parecem estar suficientemente familiarizados, a par de 
questões como a competência da gestão dos investimentos, etc. Mas é inegável que a sustentação do 
crescimento passa pelo aumento do investimento público em infra-estrutura, o qual depende da poupança 
pública. 
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crescentes de recursos do exterior, realimenta o ciclo de apreciação cambial e coloca 
restrições adicionais à competitividade dos demais setores. 14

Naturalmente, e também em princípio, o regime de câmbio flexível embutiria o 
antídoto para uma valorização excessiva do real: a pressão das importações mais baratas, e 
das exportações cada vez mais onerosas (algo que pode ser amortecido pela pressão da 
demanda externa, muito forte mesmo nas projeções de médio prazo graças ao intenso 
crescimento dos países asiáticos; leia-se China, principalmente), eventualmente faria com 
que o câmbio buscasse um ponto de equilíbrio em nível mais desvalorizado do que o atual. 
Mas observe-se que essa flexibilidade tem que ser temperada pelas condições de proteção 
em cada país. No caso do Brasil, em que a economia ainda é bastante fechada em relação 
ao exterior quando se a compara com países de renda per capita e tamanho (físico e 
populacional) semelhante, um protecionismo elevado ainda se expressa de diversas formas. 

Parte do problema está não na evolução da conta corrente do balanço de 
pagamentos, mas na conta de capital: os influxos de recursos sob condições de inédita 
liquidez internacional têm sido atraídos para o país devido à solidez das contas externas, às 
oportunidades de projetos de investimento real e ao compromisso do governo com a 
responsabilidade fiscal (saúde das contas públicas e controle adequado da dívida líquida do 
setor público). Tudo isso coroado com taxas de juros reais elevadas em termos 
internacionais, que tendem a atrair recursos do exterior, especialmente após o Brasil ter 
obtido por parte de agências internacionais de avaliação de risco o tão almejado grau de 
investimento. Uma conclusão dessa cadeia de desenvolvimentos aponta na direção de 
otimismo quanto aos estímulos ao investimento privado. 

Mas o otimismo gerado por esse quadro pode ser prejudicado por vários fatores, a 
maior parte dos quais exógenos e associados à desaceleração das economias norte-
americana, japonesa e da área do euro e, por extensão (contágio), mundial. Alguns são 
endógenos. Entre eles avulta a má qualidade da governança, a pouca eficácia do governo, a 
precariedade dos marcos regulatório e jurídico — cujos efeitos de desestímulo ao 
investimento privado são óbvios —, e os crescentes gastos correntes do setor público. De 
fato, a evolução do gasto corrente do setor público, e o concomitante aumento da carga 
tributária, é um impedimento à aceleração do crescimento, pois asfixia o investimento 
privado.  

Uma qualificação importante é que a evidência internacional indica que a 
construção (gastos) da infra-estrutura antecede o crescimento econômico. Além disso, o 
investimento privado tende a acompanhar o investimento público, também em infra-
estrutura (isto é, tende a ser complementar àquele). Mais ainda, o investimento público 
aumenta a produtividade do setor privado e contribui por essa via diretamente para o 
crescimento do nível de atividade econômica. 

Isso coloca boa parte da responsabilidade pelo crescimento sobre o investimento 
público em infra-estrutura — cujo desempenho no longo prazo, aliás, tem deixado a 
desejar, como vimos. O PAC federal é um reconhecimento tardio das limitações 
encontradas pelo setor público nessa área.  

                                                 
14 Mas é verdade também que esse ciclo de valorização dos preços das commodities não durará 
indefinidamente, existindo sinais de exaustão já em de 2008. 
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Assim, a questão relevante é: terá o setor público, em seus diversos níveis 
federativos, capacidade de investir em infra-estrutura nas magnitudes necessárias para 
superar as limitações que a ausência de infra-estrutura física impõe ao país? Essa é também 
uma pergunta em aberto. 

Para finalizar é oportuno re-enfatizar que a expansão do gasto público tende a tomar 
o lugar dos aumentos do investimento público, o que implica redução nos investimentos em 
infra-estrutura. Essa é a experiência dos últimos anos. Ela acontece porque é muito mais 
fácil para os gestores públicos cortar gastos com investimentos do que cortar gastos 
correntes. Ou, simetricamente, porque é mais fácil elevar os gastos correntes do que gastos 
com inversões públicas. 

O risco de continuação da tendência dos últimos anos é, uma vez mais, que 
limitações na construção da infra-estrutura limitem o crescimento econômico. E como o 
investimento autônomo do setor público é o gatilho do crescimento — por sua 
complementaridade com o investimento privado, que o sucede no tempo — deve-se deixar 
registrado que a substituição de gastos de investimento por gastos correntes adicionais 
coloca em risco a própria continuidade do crescimento que o Brasil vem experimentando.  

1.5 Desempenho da Produtividade 

Entre os consensos que têm sido firmados com respeito ao desempenho da 
produtividade no Brasil destacam-se:  

(i) a década de 1980 representou uma descontinuidade nas séries históricas, tendo a 
produtividade tanto da mão de obra quanto total dos fatores (PTF) decrescido entre os anos 
extremos da década;  

(ii) o início dos anos 1990 caracteriza uma fase de recuperação da produtividade, 
especialmente da mão de obra, com a abertura comercial, a privatização de várias empresas 
estatais, a estabilização econômica e a adoção de inovações tecnológicas, organizacionais e 
gerenciais (as quais implicaram dispensa de trabalhadores); 

(iii) a desaceleração da produção no final da década, acompanhada da 
desvalorização cambial a partir de 1999, implicou uma redução no ritmo de aumento da 
produtividade tanto total dos fatores quanto do trabalho;15  

(iv) mais recentemente, com a aceleração do crescimento do nível de atividade 
econômica, observa-se uma vez mais uma expansão da produtividade. 

Não existem até o presente informações anuais sobre o desempenho da 
produtividade total dos fatores (PTF) na indústria brasileira. No que toca à produtividade da 
mão de obra, porém, os resultados recentes permitem afirmar que o ciclo de crescimento 
recente tem permitido ganhos acentuados de produtividade na indústria.16 Tomando como 

                                                 
15 Esses movimentos estão analisados em diversos trabalhos realizados desde o começo dos anos 1990, entre 
os quais, com relação à produtividade total: Bonelli e Fonseca (1998); Pinheiro, Gill, Servén e Thomas 
(2001); Gomes, Pessôa e Veloso (2003); Bacha e Bonelli (2005); Bonelli (2005); Bonelli (2008a); Holanda 
Barbosa Filho, Pessôa e Veloso. (2008). E, com foco principal na produtividade do trabalho, Bonelli (1992, 
1996, 1999 e 2002).  
16 Resultados preliminares de pesquisa em andamento indicam que a PTF agregada da economia brasileira 
tem crescido acentuadamente em alguns anos recentes, especialmente em 2006-2007, anos de elevado 
crescimento do produto real. A média do qüinqüênio 2003-2007, em particular, estaria em torno de 1,3% ao 
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base o indicador de produção física por horas pagas, o gráfico seguinte registra aceleração 
dos ganhos de produtividade na indústria a partir de 2003. 17  

Gráfico 7: Produtividade da Mão de Obra na Indústria — Total (2001-2007) 

Produtividade da mão de obra, 2001-2007

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.Indústria geral 2.Indústria extrativa 3.Indústria de transformação

 
Fonte: PIM-FG, IBGE, elaboração do autor. 

A primeira coisa a notar é a aceleração da taxa de aumento da produtividade que 
ocorre com a aceleração do crescimento da produção depois de 2003. No total da Indústria 
de Transformação, por exemplo, a taxa de crescimento média para todo o período mostrado 
(2001-2007) é de 2,8% ao ano. Mas para 2007 relativamente a 2003 essa taxa cresce para 
3,6% ao ano. Essa é uma taxa bastante expressiva para a produtividade da mão de obra, 
tanto em comparações históricas quanto em comparações internacionais.  

Esse quadro indica, portanto, uma forte recuperação do desempenho da 
produtividade da mão de obra nos anos mais recentes. Isso sugere que a PTF também tenha 
aumentado acima das taxas dos anos imediatamente anteriores e adiciona otimismo ao 
cenário de projeções que ocupa parte do restante deste trabalho. Nele, no entanto, adota-se 
uma hipótese de difícil documentação em trabalhos focados em países individualmente:18 a 
de que a produtividade — do trabalho e total dos fatores, PTF — é pró-cíclica. Como se 
espera que o crescimento do nível de atividade permaneça elevado, também se espera que o 
crescimento da produtividade se mantenha em torno das taxas recém alcançadas. 

                                                                                                                                                     
ano. Isso parece confirmar que a PTF, assim como a produtividade da mão de obra, é pró-cíclica, acelerando-
se quando o crescimento do PIB acelera. Ver Bonelli (2008a). 
17 Esses ganhos continuam a existir em 2008, e da mesma ordem de grandeza dos anos anteriores. As 
mudanças nas pesquisas regulares da indústria a partir de 2001 impediram encadear a análise com os 
resultados dos anos anteriores a 2001. De qualquer forma, essa análise está presente em diversos textos 
citados na nota de rodapé anterior.  
18 Klenow e Rodrigues-Clare (2001) documentam esse aspecto através de uma análise cross-section aplicada 
a uma grande amostra de países. Sua conclusão é a de que as diferenças nas taxas de crescimento do PIB per 
capita entre os países é parcialmente explicada pelas diferenças nas taxas de crescimento da produtividade 
total dos fatores. 
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2. Investimento e Crescimento Sustentado: Cenários Macro 
A meta de investir em capital fixo 21% do PIB em 2010 (ou a partir de 2010) 

embute alguns pressupostos que devem ser explicitados. Em primeiro lugar está o fato de 
que não é trivial elevar rapidamente a taxa de FBCF dos 17,6% do PIB em 2007 para 21% 
em apenas três anos. 19 O esforço requerido pode ser exemplificado pelo fato de que, a 
economia crescendo, hipoteticamente, à taxa média de 5% ao ano entre 2007 e 2010, a 
FBCF terá que crescer a 12,7% ao ano nesse triênio. Isso implica acumular 43% no triênio 
2008-2010. A experiência histórica indica que poucas vezes o Brasil conseguiu 
desempenho semelhante, como se depreende do gráfico seguinte. De fato, taxas médias da 
ordem de 13% ao ano só foram alcançadas por períodos relativamente longos no primeiro 
qüinqüênio da década de 1970. 

Gráfico 8: Taxas de Crescimento da FBCF, 1951-2008 ( a preços constantes, em %) 

Taxas de Crescimento da FBCF a preços constantes, 1951-2008* (%)
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Fonte: IPEADATA, elaboração do autor; para 2008 adotou-se a taxa de 13%. 

Em segundo lugar deve-se considerar que a taxa de crescimento do PIB a ser 
alcançada não é explicitada a priori, dependendo de diversas variáveis. No caso de um 

                                                 
19 Ao longo de toda a discussão seguinte suporemos que não ocorrerão mudanças de preços relativos a partir 
de 2007. Essa é uma suposição heróica — à luz do que vimos na seção anterior — mas necessária dada a 
complexidade das alternativas. Em particular, a valorização cambial provavelmente já está embutindo redução 
dos preços relativos das máquinas, equipamentos e componentes importados. Por outro lado, a elevação da 
capacidade utilizada nas indústrias de construção e de máquinas e equipamentos provavelmente implicará 
pressões sobre os preços dos bens de investimento produzidos domesticamente. De fato, os preços dos 
insumos da construção têm crescido acima da média dos setores. 
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modelo de crescimento simples, ela dependerá da acumulação de capital, da absorção de 
mão de obra e do progresso técnico, sumariado na produtividade total dos fatores.  

2.1 Investimento e Crescimento: Explicitando Vínculos 1 

A log-linearização de uma função de produção agregada, como na equação seguinte, 
é uma útil ferramenta de análise. 20 Inicialmente ela será usada para simular taxas futuras 
de crescimento do PIB (Y’) a partir das taxas de crescimento do capital (K’), da mão de 
obra (L’), da produtividade total dos fatores (PTF) e da elasticidade do produto em relação 
ao capital (e, o seu complemento, à mão de obra) α que é dada, sob condições de 
competição perfeita, pela partição entre remuneração do capital e do trabalho no produto 
gerado.  

Y’ = α.K’ + (1 – α).L’ + PTF 
Comecemos pelo emprego, ou ocupação. A absorção de mão de obra (formal e 

informal) tem aumentado expressivamente nos últimos anos e é provável que continue 
assim, à medida que se confirme o crescimento esperado do nível de atividade. Segundo a 
Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (PME), essa taxa foi de aproximadamente 3% em 
2004 e 2005, caiu para algo como 2,3% em 2006 e aumentou para cerca de 3% novamente 
em 2007. Parece razoável, dada a velocidade registrada nesses últimos anos, supor para o 
triênio 2008-2010 uma taxa média um pouco inferior, entre 2,5 e 3% ao ano. 

A melhoria no capital humano é mais difícil de ser estimada/projetada e será 
ignorada no exercício seguinte. Na verdade acumulam-se evidências de que o aumento no 
número médio de anos de escola é uma proxy muito imperfeita para a qualidade da mão de 
obra (Hanushek, 2007). Além disso, existem evidências apontando para o resultado de que 
a qualidade média da educação no Brasil não melhorou entre 1992 e 2006.21

A PTF é uma variável bem mais difícil de estimar. Seu crescimento nos últimos 
anos esteve no intervalo entre 0,5 e 1,5% ao ano, acelerando-se nos anos de crescimento 
mais alto do PIB (como foi o caso em 2006-2007) porque, como já sugerido, a 
produtividade é pró-cíclica. No exercício seguinte utilizaremos valores nesse intervalo. 

O crescimento do estoque de capital utilizado tem sido relativamente lento nos 
últimos anos, observando-se que boa parte dos aumentos se deve à maior utilização de 
capital.22 Mesmo assim, estima-se que no qüinqüênio 2003-2007 o crescimento médio 
tenha sido da ordem de 3% ao ano. Sem a correção para a utilização de capacidade a taxa 
chega a 1,9% ao ano nesse mesmo qüinqüênio, apenas. Para estimar o crescimento do 
estoque de capital no futuro utilizaremos a expressão seguinte — a rigor, uma identidade —
para decompor o crescimento do estoque de capital:23

K’ = s.u.v.(1/p) – δ 

                                                 
20 Trata-se de uma função Cobb-Douglas que adota a hipótese de retornos constantes à escala. 
21 Ver Barbosa de Holanda Filho, Pessôa e Veloso (2008). Os resultados do SAEB também não autorizam 
otimismo a esse respeito. 
22 Além disso, dever-se-ia levar em conta que a qualidade do estoque de capital está certamente aumentando, 
ao contrário da mão de obra (capital humano). Isso se deve principalmente ao fato de que a parcela do 
investimento fixo bruto representada pelas máquinas e equipamentos importados tem crescido 
aceleradamente, em parte devido ao crescimento, em parte à valorização da taxa de câmbio. 
23 Desenvolvida em Bacha e Bonelli (2005). 
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onde s é a taxa de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), u é a utilização de capital, v é a 
produtividade do capital, p é o índice de preços relativos da FBCF (em relação ao deflator 
do PIB, mostrada em gráfico acima) e δ é a taxa de depreciação do estoque de capital. 
Supusemos que p e δ manterão no médio prazo os valores recém observados. Quanto à 
utilização de capital (u), parece evidente que não possa aumentar indefinidamente a partir 
dos patamares relativamente elevados em que se encontra. Mas não é descabido postular 
que possa aumentar ligeiramente no próximo triênio.24 Da mesma forma, a produtividade 
do capital também tem aumentado, de forma coerente com a idéia de que com o 
crescimento a produtividade é pró-cíclica (do trabalho, do capital, e total dos fatores). 
Estima-se que v tenha aumentado cerca de 1,0% ao ano entre 2000 e 2007. Faz-se em 
seguida a hipótese de que essa taxa de crescimento continue vigorando no próximo 
triênio.25

Por último, a taxa de poupança (s), aqui igualada à taxa de FBCF. Entre 2003 e 
2007 essa taxa aumentou cerca de 2% em termos absolutos, como vimos. É de esperar que, 
para o futuro, ela continue a aumentar por efeito: (1) do aumento da poupança do setor 
privado, estimulado pelos lucros retidos das empresas e pelas perspectivas favoráveis de 
crescimento à frente; (2) pelo retorno da poupança externa, a qual foi negativa em até quase 
2% do PIB em anos do passado recente (e de 0,1% do PIB em 2007; ver gráfico acima); (3) 
de recuperação da poupança pública. Nos cenários seguintes adotamos a hipótese de que s 
aumentará em termos absolutos em 1,13% ao ano — que é, afinal, o necessário para chegar 
à taxa de FBCF de 21% do PIB em 2010. 

A tabela seguinte resume os valores projetados para o crescimento do estoque de 
capital agregado a partir das hipóteses acima. Observa-se que o estoque de capital cresce a 
4,5% ao ano, em média, com essas hipóteses, acelerando-se ao longo do tempo. 

Tabela 3: Taxas de Crescimento Projetadas de Variáveis Selecionadas (%) 
s u v 1/p delta K'

2007 (obs.) 0,176 0,963 0,467 0,9761 0,045 0,032

2008 0,188 0,97 0,472 0,9761 0,045 0,039
2009 0,2 0,97 0,477 0,9761 0,045 0,045
2010 0,21 0,97 0,482 0,9761 0,045 0,051
Média 2008-10 0,045  

Fonte: ver texto 

 Para chegar-se ao crescimento do PIB faz-se uso das hipóteses quanto à absorção de 
mão de obra e de crescimento da PTF também apresentadas acima: L’ entre 2,5 e 3% ao 
ano e PTF entre 0,5 e 1,5% ao ano. Quanto ao coeficiente α, adotou-se o valor médio obtido 
das Contas Nacionais dos últimos, de 0,47. Os resultados em termos do crescimento do PIB 
aparecem na tabela seguinte. O crescimento médio do PIB no triênio 2008-2010 estaria 
situado entre 3,9 e 5,2% ao ano, dependendo do desempenho do mercado de trabalho e da 
produtividade total dos fatores. 

                                                 
24 A utilização de capital u da economia como um todo, e não unicamente da indústria, teria aumentado cerca 
de 0,75% ao ano entre 2003 e 2007, período que inclui anos de baixo nível de atividade e outros de franca 
recuperação, respectivamente. Ver Bonelli (2008a). 
25 Observe-se que esse aumento pode estar refletindo a melhoria do capital na margem, como acima 
assinalado. 
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Claramente, dadas as características do exercício, o desempenho macroeconômico 
melhora com o tempo. Isso reflete essencialmente duas coisas, ambas subjacentes ao 
crescimento do capital: primeiro, que a produtividade do capital aumenta com o tempo, 
embora lentamente (1% ao ano, neste exercício; conforme a evolução de v mostrada na 
tabela anterior); segundo, que a taxa de poupança também aumenta. Esse é, aliás, o ponto 
de partida de todo o exercício: que a taxa de FBCF aumente dos valores atuais (17,6% do 
PIB em 2007) para 21% do PIB em 2010. Um corolário deste exercício é que mantidos 
estes parâmetros para além de 2010, as taxas de crescimento do PIB também se manteriam 
no tempo.  

Tabela 4: Taxas Alternativas de Crescimento do PIB, 2008-2010 (%) 
  Y'  α.K' (1-α).L'  PTF  

2007 (observado) 5,41  1,516 1,325 1,59 0,5 1,5 
2008 3,7 4,9 1,834 1,325 1,59 0,5 1,5 
2009 4,0 5,2 2,128 1,325 1,59 0,5 1,5 
2010 4,2 5,5 2,385 1,325 1,59 0,5 1,5 

Média 2008-10 3,9 5,2 2,116 1,325 1,59 0,5 1,5 
Fonte: ver texto 

 Outro aspecto importante subjacente a esses resultados é o caráter crucial da taxa de 
FBCF e da produtividade agregada na determinação do desempenho futuro. Isso não 
implica desconsiderar o papel da absorção de mão obra, absolutamente. Apenas, que é 
aparentemente mais fácil aumentar o uso do fator trabalho do que elevar o do capital, dada 
a existência de um grande contingente de trabalhadores ainda em empregos de baixíssima 
produtividade que poderia, hipoteticamente, ser realocado para atividades com 
produtividade mais alta. Obviamente, essa realocação não é trivial e depende, entre outras 
coisas, da expansão da educação com qualidade crescente e do treinamento da mão de obra. 
Não são tarefas simples, mas parecem ser mais factíveis do que elevar a produtividade total 
dos fatores rapidamente. 26

2.2 Investimento e Crescimento: Explicitando Vínculos 2 

 Um segundo exercício faz uso da log-linearização da função de produção e explicita 
a dependência do crescimento agregado em relação à PTF e à taxa de FBCF. Uma 
manipulação da função resulta em:  

Y’ = PTF + α.u.v.(Taxa de FBCF) + tac 
onde tac, o termo aproximadamente constante é igual a  

(1- α)L’ – α.δ / (1 + t[uK])  
e onde t[uK] é a taxa de crescimento do estoque de capital. 

Os resultados dos últimos anos permitem supor que essa (quase) constante é 
aproximadamente igual a – 0,5%. Isto é, ela deduz meio ponto percentual da soma dos 
demais termos. 

Na expressão acima a taxa de crescimento do PIB é uma combinação linear da taxa 
de crescimento da PTF — a grande incógnita em qualquer exercício de projeção — somada 

                                                 
26 Na verdade, esses processos estão estreitamente relacionados segundo vínculos que, por simplicidade, 
ignoramos aqui. 
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a uma constante (no caso, negativa em aproximadamente meio ponto percentual do PIB) e 
da taxa de formação bruta de capital fixo ponderada pela expressão α.u.v. É evidente que 
quanto mais elevada esta última expressão, mais verticalmente inclinada será a reta que liga 
a taxa de FBCF à taxa de crescimento do PIB. Da mesma forma, quanto mais elevado o 
crescimento da produtividade maior será o crescimento do PIB. No exercício seguinte, 
mostrado no gráfico, foram adotadas duas hipóteses (A e B) para o coeficiente angular 
α.u.v. Na segunda ela é cerca de 10% maior do que na primeira (implicando crescimento 
mais forte da utilização de capacidade e da produtividade do capital). Como antes, 
supusemos que a taxa de crescimento da PTF estará situada entre 0,5% e 1,5% ao ano. Com 
isso, dada a taxa de FBCF determina-se o crescimento do PIB. 

O gráfico indica que para taxas de Formação Bruta de Capital Fixo da ordem de 
21%, como se espera obter em 2010, as taxas de crescimento do PIB no cenário A estarão 
situadas na faixa de 4,5% a 5,5% ao ano, semelhantes às obtida no exercício anterior (entre 
4,2% e 5,5% em 2010), dependendo do crescimento da produtividade. Na hipótese B o 
crescimento do PIB ficaria entre 4,9 e 5,9%. 

Gráfico 9: Alternativas de Crescimento para o PIB para diferentes taxas de FBCF (%) 

Taxas de Crescimento do PIB em função da TFBCF (%)
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Fonte: Elaboração do autor; ver texto. 

Como exaustivamente mencionado, esse resultado está condicionado a várias coisas. 
A mais importante é o crescimento da PTF, que é a responsável pela magnitude da faixa de 
variação de 4,5 – 5,5% na hipótese A. Em segundo lugar, pelo coeficiente α.u.v. Assim, 
quanto maior o grau de utilização de capital (u) e quanto maior a produtividade do capital 
(v), mais inclinadas em relação ao eixo horizontal serão as retas no gráfico e, logo, mais 
elevada a taxa de crescimento do PIB para uma dada taxa de FBCF e de produtividade. 
Com isso, a mesma faixa de variação do PIB (4,5 a 5,5%) poderia hipoteticamente ser 
atingida com uma taxa de FBCF de 19% caso o produto da produtividade do capital pela 
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utilização de capacidade e pelo parâmetro distributivo α aumentasse 10% em relação ao que 
se supôs na hipótese A. 

Os exercícios paramétricos desta seção indicam, portanto, que atingir a meta de 
investir em capital fixo 21% do PIB garante taxas de crescimento do produto real que se 
situam no intervalo 4,5 – 5,5%, que é o cenário mais provável no horizonte de tempo 
adotado e dada a evolução recente das variáveis relevantes. Esse é um desempenho bastante 
favorável em termos históricos, como se depreende do exame do Gráfico 1. De fato, taxas 
médias qüinqüenais dessa ordem de grandeza só foram alcançadas no Brasil de forma 
sustentada — isto é, por períodos relativamente largos de tempo — antes de 1980. Ele é 
indicativo do potencial de crescimento sustentado da economia brasileira no médio prazo 
caso se verifiquem as hipóteses postuladas. 

É evidente, por outro lado, que o modelo também se presta para responder à 
pergunta inversa: qual a taxa de FBCF necessária para manter uma determinada taxa de 
crescimento do PIB? O gráfico seguinte ilustra um leque hipotético de respostas. 

O gráfico mostra qual deve ser a taxa de FBCF para um dado crescimento almejado 
do PIB. Como antes, duas alternativas são apresentadas. A curva superior se aplica à taxa 
de crescimento da PTF de 0,5% ao ano. A inferior representa a hipótese de crescimento 
mais eficiente, quando a PTF cresce a 1,5% ao ano. Para uma dada taxa de crescimento do 
PIB desejada ela sempre implica menores requisitos de investimento, obviamente. A seta 
indica que, para crescer de forma sustentada a 5,5% ao ano o país precisa investir entre 
21,0% e 24,7% do PIB. Essa faixa, relativamente larga, destaca, uma vez mais, a 
importância crucial da produtividade para o crescimento. 

Gráfico 10: Alternativas de Investimento para um dado Crescimento do PIB (%) 
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Fonte: Elaboração do autor; ver texto. 
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3. Conclusão 
Neste trabalho partimos da hipótese de que as limitações ao crescimento no Brasil 

têm origem na expansão insuficiente da oferta agregada, e não da fraqueza ou insuficiência 
da demanda: é aparentemente fácil elevar a demanda agregada por medidas de política 
monetária e/ou fiscal, como via aumento dos gastos correntes ou das condições de crédito. 
As defasagens entre o crescimento da oferta e da demanda trazem o risco de o esgotamento 
das margens de capacidade ociosa resultar em pressão sobre os preços. Logo, subjacente ao 
crescimento insuficiente está a lenta expansão do investimento em capital fixo.  

Mas, por que o investimento não cresce mais rápido? Um conjunto de causas 
possíveis e plausíveis inclui: (i) as próprias perspectivas de lento crescimento, que são um 
desestímulo muito difícil de quantificar, mas nem por isso menos importante; (ii) o 
aumento da carga tributária; (iii) a diminuição do investimento público em infra-estrutura; 
(iv) as altas taxas de juros domésticas, que se traduzem em crédito caro (o qual também 
reflete a existência de uma cunha fiscal, a inadimplência, o crédito direcionado, e a escassa 
competição entre os agentes financeiros); (v) a precariedade dos marcos regulatórios e a 
baixa eficácia do governo. 

A diminuição do investimento público em infra-estrutura nas magnitudes 
observadas no Brasil, aliás, representou uma importante causa da redução do crescimento. 
Essa queda ocorreu junto com uma mudança na estrutura do gasto público, com aumento 
das despesas correntes e elevação concomitante da carga tributária. Os aumentos da carga 
tributária sobre as empresas, por sua vez, afetam negativamente as decisões de 
investimento, pois a elevada carga tributária deprime sua rentabilidade, reduz os recursos 
para investimento e aumenta a incerteza em relação ao desempenho econômico futuro. 

A economia brasileira atravessa presentemente um ciclo de crescimento que é, na 
nossa interpretação, o quinto desde o pós-guerra. Uma característica desse ciclo, como o de 
todos os demais, é que o crescimento esteve inicialmente apoiado no uso mais intensivo da 
capacidade instalada. Mas esse aproveitamento da capacidade ociosa dificilmente poderá 
continuar com a intensidade que vem apresentando. Para continuar a crescer é preciso 
acelerar a formação de capital. 

A taxa de Formação Bruta de Capital Fixo aumentou relativamente pouco nos 
últimos anos: partindo de 15,3% do PIB em 2003 (logo antes do que identificamos como o 
início do ciclo atual), ela passou a 17,6% do PIB em 2007 e, possivelmente, para 19% em 
2008. Apesar do ganho de 3,7% em cinco anos, essa taxa ainda é insuficiente para garantir 
o crescimento sustentado a taxas mais elevadas do que as até aqui alcançadas. O 
crescimento futuro dependerá, fundamentalmente, de aumentos na taxa de FBCF e na 
produtividade da economia, expressa pela Produtividade Total dos Fatores. 

O que mais tem dificultado o aumento do investimento? Aparentemente não é a 
falta de oportunidades de investimento para o mercado interno. Já em relação às 
oportunidades para as exportações o quadro não é totalmente claro devido à valorização do 
câmbio observada nos últimos anos.  

O que dificulta a recuperação do investimento é uma limitação de poupança, parte 
da qual decorrente do crescimento acelerado dos gastos correntes do governo. O ajuste 
fiscal que vem sendo perseguido ainda é insuficiente para, por si só, resolver o problema da 
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limitação de poupança e do aumento sustentado da taxa de investimento. A elevação da 
poupança passa pelo aumento da poupança do governo e externa. A soma das duas deveria 
se elevar em pelo menos dois a três pontos percentuais do PIB e manter-se nesse patamar 
para garantir uma aceleração mais sustentada do crescimento. 

Quanto ao desempenho da produtividade no Brasil destacam-se quatro fatos: (i) a 
década de 1980 representou uma descontinuidade nas séries históricas, tendo a 
produtividade tanto da mão de obra quanto total dos fatores (PTF) decrescido entre os anos 
extremos da década; (ii) o início dos anos 1990 é característico de uma fase de recuperação 
da produtividade, especialmente da mão de obra, com a abertura comercial, a privatização, 
a estabilização econômica e a adoção de inovações tecnológicas, organizacionais e 
gerenciais; (iii) a desaceleração da produção no final da década, acompanhada da 
desvalorização cambial a partir de 1999, implicaram uma redução no ritmo de aumento da 
produtividade tanto total dos fatores quanto do trabalho; (iv) mais recentemente, com a 
aceleração do crescimento, observa-se uma vez mais uma expansão da produtividade. É de 
se esperar que a própria aceleração do crescimento leve à expansão da produtividade, 
resultando em um ciclo virtuoso e sustentável, com a economia operando mais 
eficientemente. A importância da produtividade, aliás, transparece claramente das 
simulações apresentadas no texto. Ela não substitui o investimento, mas é complementar a 
ele e é endógena ao processo de crescimento.  

O primeiro exercício realizado mostrou que para taxas de Formação Bruta de 
Capital Fixo da ordem de 21%, como se espera obter em 2010, as taxas de crescimento do 
PIB estarão situadas na faixa de 4,5% a 5,5% ao ano no cenário básico, dependendo do 
crescimento da produtividade.  

O segundo exercício ilustra a pergunta inversa: qual deve ser a taxa de FBCF para 
um dado crescimento almejado do PIB? Para uma dada taxa de crescimento do PIB a 
alternativa de crescimento mais acelerado da produtividade sempre implica menores 
requisitos de investimento, obviamente. Para crescer de forma sustentada a 5,5% ao ano o 
país precisaria investir entre 21,0% e 24,7% do PIB. Essa faixa, relativamente larga, 
destaca, uma vez mais, a importância crucial da produtividade para o crescimento. 
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