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1º. Painel: quais as restrições 
macroeconômicas para o 
Brasil dobrar a renda per 
capita em 15 anos? 
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Desequilíbrio global se reduziu após a 
Crise de 2008 

Conta corrente % do PIB Mundial 

Nota: 2013 é previsão  
Fonte: FMI 
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2003-2012: Uma década de grandes 
avanços 

q  Social 
§  Queda relevante nas taxas de desemprego com aumento da formalização do 

trabalho 
§  Redução do Índice de Gini 
§  Redução da pobreza e erradicação da extrema pobreza 

q  Monetário 
§  10 anos de inflação dentro das metas anunciadas e queda da taxa real de juros 

q  Fiscal 
§  Queda substancial da dívida líquida/PIB de 60% para menos de 35% com 

melhoria no perfil da dívida 
q  Financeiro e Creditício 

§  Expansão do crédito doméstico com solidez das IFs 
q  Investimentos públicos 

§  PAC e Minha Casa Minha Vida como destaques de esforços relevantes de 
superação de gargalos históricos 
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O Brasil se tornou mais competitivo 
q  Redução de custos financeiros 
q  Redução da tarifa de energia 
q  Redução de tributos 
q  Taxa de câmbio mais competitiva 
q  Medidas microeconômicas para ambiente de negócios mais 

seguros 
q  Estímulos ao desenvolvimento de mercado privado de crédito de 

longo prazo 
q  Aumento da escolaridade e da rede federal de educação 

profissional e tecnológica 
q  Amplo mercado doméstico 
q  Amplas oportunidades de negócios e diferentes setores e regiões 



6 

6 

6 

O Brasil deve se tornar ainda mais 
competitivo no novo ciclo de 
desenvolvimento (2013-2022) 
q Mais investimentos em infraestrutura com as 

concessões 
q Investimento público em educação ampliado 

com royaties e Fundo Social (de 6,1% para 10% 
do PIB) 

q Inovação  
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Mas, é possível dobrar a renda per capita até 
2029? 

q SIM! 
q Trata-se de uma tarefa desafiadora, mas não 

necessariamente suficiente: é preciso 
continuar crescendo e distribuindo renda  

q A construção de um Brasil cada vez mais 
igual 
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Modelos de Desenvolvimento Econômico:  
sem mistérios e sem milagres 

q  A literatura de crescimento econômico tem superado a idéia de 
paradigmas do desenvolvimento 

q  Modelo Brasileiro - Ingredientes 
§  Instituições estáveis  
§  Estabilidade macroeconômica 
§  Amplo mercado interno 
§  Estímulos aos investimentos privados domésticos 
§  Estímulos aos investimentos estrangeiros 
§  Investimentos em educação e inovação 
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Um modelo brasileiro de desenvolvimento 
econômico 

q  O mercado interno (consumo e investimento) decisivo no novo 
ciclo de crescimento. 

q  A taxa de investimento deverá avançar “rumo a 24% do PIB” para 
expandir a capacidade de oferta. 

q  O investimento privado deverá contribuir com pelo menos 75% 
desta expansão. 

q  Ambiente de negócios com promoção à competitividade da 
economia, combinado com estabilidade macroeconômica e 
estímulos aos mercados de capitais. 

q  A consolidação do processo de inclusão social e produtiva é 
componente importante da expansão do mercado de consumo de 
massa. 
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Estabilidade macroeconômica como um 
importante pilar de qualquer modelo de 
desenvolvimento 

ü     Responsabilidade Fiscal 
ü     Manter a inflação sob controle 
ü     Regime de câmbio flutuante 
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Modelo de crescimento econômico 
sustentável de longo prazo 

 

Fortes estímulos ao crescimento da 
produtividade da economia 
ü     Investimento em infraestrutura 
ü     Educação 
ü     Inovação 
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Trajetória em grandes números 
q PIB per capita (2012): R$21,3 mil para R$42,6 

mil, em 2029 
q País precisa crescer de modo sustentável, com 

aumento de produt iv idade, a inda mais 
investimentos em educação e inovação e 
distribuir renda 

q Taxa de investimento deve crescer de 18,6% (IIo. 
Tri/2013) para 24%, em 2022 

q Crescimento com investimento, setorial e em 
infraestrutura no novo ciclo de crescimento 
(2013-2022) 
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Meta de Longo Prazo: dobrar a renda 
per capita até 2030 
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Taxa de Investimento 2013-2022 (% PIB) 
Com crescimento médio do PIB em 4% a.a. e Investimento crescendo 
em média  7% a.a. 

Fonte: Secretaria de Política Econômica/Ministério da Fazenda 
Elaboração: Secretaria de Política Econômica/Ministério da Fazenda 

* Estimativas para período 2013-2022 
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Investimento (% PIB) 
Construção, Máquinas & Equipamentos 
 
 
 

Fonte: IBGE e Secretaria de Política Econômica/Ministério da Fazenda 
Elaboração: Secretaria de Política Econômica/Ministério da Fazenda 

* Estimativas para período 2013-2022 
** Máquinas e Equipamentos inclui serviços ligados a instalação de BK e melhorias que elevam a vida útil do ativo. 
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Síntese 
q  Para dobrar a renda per capita é preciso crescer com aumento de 

produtividade 
q  Para crescer é preciso ampliar ainda mais as taxas de investimentos 

junto com educação 
q  Investimento em infraestrutura como central para crescer com 

aumento de produtividade 
q  Amplo programa de concessões, juntamente com o PAC, deverá ser 

pilar importante nesta trajetória 
q  Ampliação dos recursos para educação, com o royalties e Fundo 

Social, caminham juntos com investimentos em infraestrutura para 
sustentar o crescimento da renda per capita 

q  Uma sociedade democrática com amplas oportunidades de 
investimento, produção e emprego 
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