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Cálculo do Produto Potencial pelo Método da
Função de Produção: Resultados para o Brasil1
O quadro Metodologias para Estimação do Produto Potencial, publicado no Relatório de Inflação
de setembro de 1999, mostrou diversas técnicas comumente utilizadas para estimar o produto
potencial, destacando quatro delas: 1) extração da tendência temporal; 2) utilização de filtros
para suavizar a série do PIB; 3) uso de filtros de Kalman; 4) estimativa de função de produção.
Neste quadro, analisa-se mais detalhadamente o método da função de produção e apresentamse os resultados preliminares obtidos para o Brasil, entre os anos 1980-1999.
Apesar de não haver consenso na literatura sobre a técnica mais adequada para estimar o
produto potencial, o método da função de produção apresenta algumas vantagens importantes.
Primeiro, ele baseia-se na hipótese de que existe uma relação entre a quantidade de insumos e
nível de produção. Segundo, durante o processo de cálculo obtém-se estimativas da
produtividade total de fatores (PTF), variável fundamental na mensuração da eficiência
econômica e, portanto, do crescimento do produto potencial. A PTF é a parcela do crescimento
da economia não explicada pelo acúmulo de capital ou trabalho. Terceiro, ao contrário de
métodos de suavização como o filtro de Hodrick-Prescott, não há problema de viés de fim de
amostra, que é justamente o período mais relevante para a política monetária. Quarto, as
projeções do produto potencial são mais fáceis de se calcular.
O primeiro passo reside em escolher a função de produção a ser utilizada. Geralmente, supõe-se
que a estrutura econômica possa ser representada pela função de produção Cobb-Douglas, abaixo
expressa em sua forma logarítmica.
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Este trabalho é baseado em Calculando o Produto Potencial Brasileiro: Uma Abordagem de Função de Produção, da
Silva Filho, Tito Nícias Teixeira, Banco Central do Brasil, Working Paper Series, a publicar.
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Nessa expressão, a variável y representa o PIB, a a produtividade total dos fatores, l o
insumo trabalho e k o insumo capital físico. Em uma economia competitiva, o coeficiente a
representa a participação do trabalho na renda e (1-a) a participação do capital. Além disso,
supõe-se que nesta economia os retornos de escala são constantes.
A variável trabalho pode ser representada pela População Economicamente Ativa (PEA), que
deve ser corrigida pela intensidade do uso desse fator de produção para representar adequadamente
os serviços do trabalho. A determinação do estoque de capital envolve maior complexidade,
pois, em geral, não há estatísticas disponíveis sobre essa variável. Em geral, costuma-se construir
a série de estoque de capital: estima-se o estoque inicial de capital e a taxa de depreciação, para
então calcular o restante da série pelo método do estoque perpétuo, de acordo com a equação
abaixo. Vale notar que, a exemplo do trabalho, é desejável corrigir o capital pela sua intensidade
de uso.
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Por sua vez, a produtividade total dos fatores é determinada como resíduo da equação do produto:
D = \ − αO − (1 − α )N
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O gráfico abaixo mostra o comportamento da PTF desde 1980, assim como sua tendência durante
esse período, representada pela série suavizada com o filtro de Hodrick-Prescott.
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O gráfico mostra o comportamento dicotômico da PTF nos últimos 20 anos. Durante a década de
80 houve queda da produtividade, fenômeno que, apesar de também observado em várias economias
latino-americanas no mesmo período, representa padrão de desenvolvimento medíocre, especialmente
para uma economia em desenvolvimento. Essa tendência inverteu-se desde o início da década de
90, coincidindo com a abertura, a privatização e a estabilização da economia brasileira desde 1994.
A tabela abaixo mostra a média de crescimento da PTF para esses dois períodos.
Produtividade Total dos Fatores
1980-1990

1991-2000

0,73%

0,90%

Uma vez determinada a PTF, calcula-se o produto potencial da economia ao substituir na função de
produção original os valores potenciais dos insumos (l e k), assim como a tendência da produtividade.

\ = D + α ⋅ O + (1 − α ) ⋅ N
W

W

W

W

A tabela abaixo mostra, além das taxas estimadas para o produto potencial, as fontes de crescimento
do produto efetivo, assim como sua importância relativa. No período 1980-90, apesar do maior
crescimento do capital e do trabalho, o crescimento do PIB foi inferior ao do período 1991-2000
devido à queda da PTF. Da mesma forma, o crescimento do PIB observado em 1991-2000 foi
superior ao de 1980-90, pois o crescimento da produtividade mais que compensou a queda na
taxa de crescimento dos insumos capital e trabalho.
Decomposição do crescimento (taxas médias anuais)
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Obs.: Valores entre parêntesis representam a contribuição para o crescimento efetivo

Em 1991-2000, a contribuição relativa dos três fatores para o crescimento da economia foi similar,
embora o insumo trabalho tenha permanecido como a principal fonte.
O aumento recente da PTF tem repercussões imediatas sobre o produto potencial do Brasil. Esperase que nos próximos anos a taxa de crescimento do potencial da economia brasileira se acelere em
relação ao observado nas últimas duas décadas. A economia deverá beneficiar-se da aceleração da
PTF e do aumento esperado das taxas de investimento. Estimativas preliminares indicam que a PTF
deverá situar-se nos próximos três anos entre 0,8% e 1,5%, com crescimento do produto potencial do
Brasil entre 3,8% e 4,5%.
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