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Cenários para o Rio Grande do Norte: 2016 – 2035 
 

Mauro Sayar Ferreira1 

 

1. Introdução 

Esse trabalho busca construir cenários para a economia do Rio Grande do Norte até 2035. As 

variáveis chaves objetos de projeção são o PIB e o PIB per capita. Sabendo-se os valores de 

ambas é possível ao Estado programar-se em relação aos impostos arrecadados e possibilidades 

de despesas. 

Inicialmente foram realizadas projeções para a economia brasileira, cujo desempenho é atrelado 

a fatores externos e, mais relevante, por fatores relacionados à macroeconomia doméstica, 

inclusive os políticos. 

Após compreender as possibilidades para o PIB brasileiro, foi analisado o desempenho recente 

da economia potiguar isoladamente e também contextualizado com o país e demais estados do 

Nordeste. Esse exercício permite compreender em que medida o desempenho nacional afeta o 

Rio Grande do Norte, tentando perceber quais aspectos foram os mais impactantes na 

determinação do bom resultado econômico dos últimos 20 anos. A análise também permite 

identificar os setores mais relevantes para esse desempenho. 

Munidos dessas análises, é possível traçar cenários e perspectivas para o PIB per capita do 

estado condicionado aos cenários para a economia brasileira. Ao todo são exploradas seis 

possibilidades para o desempenho estadual, todas partindo de premissas observadas no país 

sobre os limites de crescimento do PIB per capita de um estado em relação ao brasileiro. 

A conclusão mais geral que se tem do trabalho é que cenários de desajustes macroeconômicos, 

em nível nacional, afetarão mais adversamente estados do Nordeste brasileiro, como o Rio 

Grande do Norte. Nesse sentido, talvez a mais importante política de desenvolvimento para o 

estado, pelo menos no curto prazo, é batalhar para que seus deputados e senadores apoiem 

medidas capazes de assegurar a estabilidade macroeconômica do Brasil. 

2. O Brasil Recente 

A economia brasileira tem passado por grandes transformações desde inícios da década dos 

1990. Iniciou-se um processo de abertura comercial, foram realizadas privatizações de empresas 

em diversos setores, concessões ajudaram a melhorar a infraestrutura e a qualidade de bens 
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públicos ofertadas à população. Todas essas medidas colaboraram para melhorar a eficiência 

alocativa e aumentar a produtividade agregada da economia. 

Mas a mais relevante de todas as conquistas foi a da estabilidade monetária, terminando com o 

processo hiperinflacionário ao qual o país ficou submetido por diversos anos. A introdução do 

Real, em 1994, marcou esse processo. A perenidade dessa conquista envolveu ajustes e 

aprendizados. Por exemplo, a taxa de câmbio que era controlada, até os primeiros dias de 1999, 

cedeu espaço a um regime de câmbio flutuante. Em substituição à âncora cambial, foi adotado o 

regime de metas inflacionárias. Com isso, ao invés do Banco Central utilizar a política monetária 

para controlar a cotação do Real frente ao Dólar, passou a utilizá-la com intuito de controlar 

diretamente a inflação em conformidade com metas previamente estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN). 

Outro importante ajuste desse processo de aperfeiçoamento foi a introdução da Lei de 

Responsabilidade Fiscal já na década dos 2000. Foi importante conquista da sociedade, pois é 

instrumento que deveria impedir abusos de governantes em matérias fiscais. Essa mudança veio 

acompanhada de postura diferente do governo em relação aos saldos primários do setor 

público. Os déficits e resultados quase nulos, verificados nos quatro primeiros anos após a 

introdução do Real, cederam espaço a superávits previamente anunciados e perseguidos pelo 

governo com intuito de reduzir a dívida pública. 

Essa combinação de metas inflacionárias, câmbio flutuante e superávits primários elevados, 

chamada de tripé da política macroeconômica, perdurou, de facto, até 2011 e,  alicerçou o 

crescimento econômico obtido ao longo dos anos 2000. 

A estabilidade macroeconômica garantiu mais previsibilidade à economia brasileira. A redução 

da dívida pública permitiu que o país conquistasse um grau de investimento em 2008, atraindo 

recursos externos e liberando o instinto empreendedor dos empresários nacionais. A taxa de 

investimento aumentou, impulsionando ainda mais o crescimento econômico. 

Na esfera social, a redução da inflação a níveis civilizados significou o fim do imposto 

inflacionário que corrói salários, principalmente da população mais pobre. Isso favoreceu o 

enriquecimento dos estados com maior contingente de população pobre, como o Norte e o 

Nordeste. Também houve grandes avanços na implementação de políticas de transferência de 

renda, sendo o Bolsa Família um caso de sucesso e referência internacional. 

Além das diversas medidas adotadas ao longo de quase duas décadas, o cenário internacional 

conspirou a favor do país na década dos 2000. A China, cujo PIB expandiu durante 30 anos a 

uma média anual de aproximadamente 10%, entrou na Organização Internacional do Comércio 

em 2000, passando a produzir parcela cada vez mais expressiva das manufaturas internacionais. 

Isso fez com que o país aumentasse a demanda por diversas matérias primas. Em conjunto, o 

país, cuja taxa de investimento oscilou durante vários anos ao redor de 47%, também tinha 
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necessidade de insumos para a construção de sua infraestrutura. Por fim, o enriquecimento da 

população aumentou o consumo de produtos alimentares. Com uma população aproximada de 

1,35 bilhões de pessoas, todo esse processo elevou rapidamente a demanda por commodities, 

causando descompasso com a oferta mundial. O resultado foi a forte elevação de preços e 

consequente aumento dos investimentos para ampliar a capacidade produtiva desses bens em 

vários locais do mundo. 

Nesse contexto, a economia brasileira se favoreceu pelo fato de ser produtora de diversas 

commodities, principalmente minério de ferro, petróleo e gás e produtos agropecuários. Os 

estados com potencial produtor receberam vultosos investimentos que garantiram crescimento 

acima da média nacional, principalmente num contexto em que a venda era feita a preços 

historicamente muito elevados. 

Após a crise internacional de 2008/2009, mas principalmente a partir de 2011, as políticas 

responsáveis pelo sucesso brasileiro começaram a sofrer revés. Especificamente sobre a 

condução da política macroeconômica, a inflação começou a fugir do centro da meta e o Banco 

Central passou a aceitar inflação mais elevada. Do ponto de vista fiscal, além da falta de 

transparência nos dados divulgados pelo Governo Federal, houve forte redução dos superávits 

primários e a dívida pública aumentou bastante. 

A figura 1 mostra a evolução, de janeiro de 2000 a agosto de 2015, das seguintes variáveis: 

inflação do IPCA (IBGE) acumulada em 12 meses, média mensal da taxa de juros Selic, que é a 

taxa básica de juros estipulada pelo Banco Central, o centro da meta de inflação e o limite 

superior e inferior para a inflação acumulada em 12 meses. É fácil perceber que, de 2004 até 

meados de 2011, o Banco Central praticamente operou de forma a manter a inflação sempre 

próxima ao centro da meta. A partir de 2011, contudo, a inflação nunca mais atingiu valor 

próximo ao centro da meta. Mais grave, oscilou em torno do teto de 6,5%, apesar do controle 

de diversos preços administrados pelo governo. Esses controles tiveram que ser desfeitos em 

2015 devido ao prejuízo causado à Petrobrás (controle de gasolina) e ao setor de energia 

elétrica (controle dos preços de energia). A liberação desses preços provocou forte inflação, o 

que tem forçado o Banco Central a manter a Selic elevada para controlá-la e, com isso, 

reconquistar a credibilidade perdida por anos de tolerância com inflação elevada. 
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Figura 1. Inflação do IPCA, taxa SELIC e parâmetros do sistema de metas  

inflacionárias estipulados pelo CMN. Jan/2000-Ago 2015 

 
  Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Construção própria. 

 

As figuras 2 e 3 mostram a evolução da política fiscal através, respectivamente, dos resultados 

do superávit primário como proporção do PIB e da dívida pública, também como fração do PIB. 

A figura 2 mostra que de 2002 a 2011 houve geração de superávits primários robustos, 

oscilando próximo a 3,5% do PIB, à exceção do período que coincidiu com a crise de 2008/2009. 

A partir de 2011, contudo, essa deixou de ser uma política perseguida, tendo ocorrido déficit em 

2014, algo que se repetirá em 2015. Fica nítida a mudança de regime fiscal. 

A figura 3 mostra como a estoque de dívida pública, como proporção do PIB, caiu até 2011, 

coincidindo com períodos em que superávits primários expressivos eram gerados. A partir de 

então, até 2015, tem havido contínua elevação da dívida. Para agravar, simulações indicam que 

a relação dívida pública/PIB pode facilmente superar 70% em 2016. A consequência mais 

dramática dessa deterioração do quadro fiscal foi a retirada do grau de investimento, em 

setembro de 2015, pela agência de classificação de risco Standard and Poor’s. 
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Figura 2. Superávit primário, acumulado em 12 meses,  

como proporção do PIB (%). Nov 2002 – Maio 2015 

 
  Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Figura 3. Dívida bruta do governo geral como proporção 

do PIB (%). Dezembro 2001 – Maio de 2015 

 
  Fonte: Banco Central do Brasil 
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Risco País e Taxa de Investimento 

A relevância do grau de investimento pode ser averiguada pela figura 4, que retrata a evolução 

do risco Brasil (EMBI do JPMorgan Chase), defasada em quatro trimestres, e do investimento 

como proporção do PIB (média de 4 trimestres). É fácil observar que risco país mais elevado 

ocasiona menor taxa de investimento um ano à frente. Menor percepção de risco, por sua vez, 

eleva a taxa de investimento. Essa relação evidencia a importância do país possuir grau de 

investimento. É fácil perceber que o risco tende a cair em períodos de boa gestão 

macroeconômica: inflação baixa, superávit primário elevado e dívida também baixa. A figura 4 

também sugere que a recente redução na taxa de investimento pode ser explicada, em parte, 

pela ampliação da perspectiva de risco do país. 

Tendo em vista essa relação, a construção de cenários para a economia brasileira tem que 

necessariamente prospectar sobre políticas que afetem o risco Brasil e o grau de investimento. 

Como ponto de partida, será assumido que a taxa de investimento encerrará 2015 em 18,2% do 

PIB. Esse valor foi obtido assumindo crescimento do PIB de -3,02% em 2015, que corresponde à 

mediana das expectativas do boletim Focus, do Banco Central, divulgada em 03/11/2015. Foi 

assumido que a formação bruta de capital fixa (FBKF) irá crescer em -10,43% em 2015, valor 

obtido por meio do carry over a partir do segundo semestre de 2015 em relação ao valor do 

FBKF no segundo trimestre de 2015. 

Tendo em vista que o desarranjo fiscal tornou-se o principal problema de curto prazo da 

economia brasileira, medidas para resolver esse problema serão consideradas como as mais 

relevantes para determinar a trajetória futura do PIB no curto prazo. Em horizontes mais 

dilatados, reformas que perenizem a estabilidade fiscal e que garantam ganhos de 

produtividade terão impactos sobre o crescimento. 
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Figura 4. Risco Brasil (EMBI) e taxa de investimento acumulada  

em quatro trimestres (% do PIB). 

 
 Fontes: IPEADATA e IBGE.  

 Nota: Risco Brasil apresentado é o logaritmo natural da média trimestral do EMBI diário. 

  A taxa de investimento é a média móvel em 4 trimestres consecutivos.  

 *A taxa de investimento de 18,2% corresponde à projeção para o acumulado em 

2015 baseando-se no carry over da taxa de crescimento da formação bruta de capital 

fixo assumindo constância dos valores no segundo semestre de 2015 em relação ao 

valor do segundo trimestre do mesmo ano e taxa de crescimento do PIB conforme 

mediana das previsões do Boletim Focus do Banco Central, de -3,05%, divulgada em 

03/11/2015. 

 

3. Hipóteses para a Construção de Cenários para a Economia Brasileira 

Os cenários avaliados são condicionados a eventos políticos que favoreçam a reorganização do 

quadro macroeconômico e viabilizem a realização de reformas estruturais. Importante notar 

que tais reformas dependem da aprovação do Congresso, daí a relevância de prospecções sobre 

o ambiente político. 

Mas além das perspectivas políticas e potencialidade de reformas associadas à cada uma delas, 

outros fatores devem ser considerados para a construção de cenários de mais médio prazo. 

Serão feitas hipóteses específicas sobre educação, crescimento populacional, inclusive em faixas 

etárias distintas. Além disso, serão avaliadas possibilidades para a taxa de crescimento que 

sejam razoáveis à luz do desempenho passado, tendo como foco central o crescimento do 

PIB/PIA. 
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Educação 

Para se pensar em PIB de médio e longo prazo, é crucial ter em mente o impacto do nível 

educacional. As figuras 5, 6, e 7 correlacionam o nível educacional de cada Unidade da 

Federação com seus respectivos PIB per capita. A figura 5 revela forte correlação negativa entre 

o PIB per capita de 2012 (em mil reais de 2014) e o percentual da população acima de 25 anos 

sem instrução e fundamental completo. A figura 6 correlaciona PIB per capita com o percentual 

de pessoas com 25 ou mais anos de idade que possuem ensino fundamental completo e o 

médio incompleto. Por fim, a figura 7 faz a associação com o percentual da população com 25 

ou mais anos de idade com ensino superior completo. A conclusão é bastante direta e informa 

que saltos relevantes no PIB per capita estarão associados ao nível educacional. 

 

Figura 5. PIB per capita estadual e percentual de adultos com 25 anos de idade 

ou mais sem instrução e fundamental completo. 
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Figura 6. PIB per capita estadual e percentual de adultos com 25 anos de idade 

ou mais com fundamental completo e médio incompleto 

 
Figura 7. PIB per capita estadual e percentual de adultos com 25 anos de idade 

ou mais com ensino superior  completo 
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massificar a educação. Mas, por outro lado, é reconhecido que essa massificação não veio 

acompanhada de qualidade. Por essa razão os cenários assumem uma postura mais cética (mas 

aparentemente realista) sobre o impacto dessa massificação nos resultados do PIB. Assim, 

nenhum cenário assumirá crescimento do PIB puxado pelo efeito de uma grande qualificação do 

capital humano. Isso vale tanto para a União como para a análise do Rio Grande do Norte. 

População 

O crescimento populacional, inclusive por grupos etários, seguirá as projeções de 2013 feitas 

pelo IBGE (2014). Essas projeções não serão afetadas por nenhuma hipótese quanto aos 

cenários econômicos trabalhados. 

PIB 2015 

Para 2015, todas as projeções assumirão expansão do PIB de -3,02%, que é mediana das 

expectativas que consta no Boletim Focus do Banco Central divulgado no dia 23/10/2015. 

Métricas Razoáveis de Crescimento a partir do Histórico do PIB do Brasil 

A tabela 1 mostra a média, por períodos específicos, da taxa de crescimento do PIB, do PIB per 

capita e do PIB sobre a população em idade ativa (PIA) que, arbitrariamente, foi considerada 

aquela com idade entre 15 a 64 anos de idade. Mesmo sabendo que atualmente a população 

trabalha até idades mais avançadas, e também tem começado a trabalhar mais velha, não 

parece que utilizar esse intervalo etário para representar a PIA causaria fortes distorções para a 

análise. Isso porque eventuais erros cometidos em um extremo são compensados pelo outro 

extremo. 

A tabela 1 é relevante porque permite estabelecer valores razoáveis para se prospectar a 

respeito da taxa de crescimento futura do país. Mais especificamente, o ponto de partida das 

simulações para a década dos 2020 até 2035 será a taxa de crescimento da relação PIB/PIA, uma 

vez que a população em idade ativa é que é a responsável pela geração de riqueza. 

De 2000 a 2010, a taxa anual de crescimento do PIB/PIA foi, em média, de 1,90%. Esse resultado 

ocorreu em um período que contou, como já explanado, com impactos positivos advindos de 

reformas estruturais, obtenção de grau de investimento, além de um cenário internacional 

extremamente favorável, onde PIB mundial avançava a taxas extremamente elevadas e 

favorecia países exportadores de commodities, como o Brasil. Também houve, nessa década, 

eventos adversos, como a própria crise brasileira em 2002, antecedendo as eleições daquele 

ano, e a crise internacional em 2009. Olhando à frente, é razoável supor que conviveremos com 

períodos em que forças externas conspirarão favoravelmente para o crescimento, mas que 

também haverá momentos de maiores adversidades, como ocorreu na década passada. 
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Olhando períodos menores, destaca-se o crescimento médio de 1,71% no período 2002-2006. 

Esse intervalo é interessante por se tratar de um momento em que a economia se recuperou da 

forte crise de 2002 na presença de política fiscal restritiva e combate à inflação. Também foram 

adotadas micro-reformas estruturais. Em conjunto, essas ações restauraram a confiança na 

economia, como ilustrado (na figura 4) pela forte redução no risco Brasil. Como havia grande 

desemprego de fatores de produção no início desse quadriênio, foi possível ampliar o PIB sem 

que houvesse necessidade de grande expansão da taxa de investimento. 

O intervalo 2004-2008 é um dos mais excepcionais quanto ao crescimento econômico após a 

década dos 1970. Várias reformas estavam se maturando, a dívida pública havia caído bastante, 

a taxa de investimento crescia alicerçada nas políticas que garantiram a obtenção do grau de 

investimento em 2008, o mundo crescia a taxas elevadas. De 2004 a 2008, o crescimento médio 

do PIB per capita foi 3,34% e do PIB/PIA foi igual a 2,84%. 

 

Tabela 1. Crescimento (%) do PIB, do PIB per capita e do PIB/PIA* - média geométrica do 

período. 

Período PIB PIB per capita PIB/PIA* 

1940-50 5,90 3,48  

1950-60 7,38 4,22  

1960-70 6,17 3,19  

1970-80 8,63 6,00  

1980-90 1,57 -0,40  

1990-00 2,56 0,73  

2000-10 3,65 2,42 1,90 

2010-14 2,13 1,20 0,83 

2002-06 3,50 2,22 1,71 

2004-08 4,54 3,34 2,84 

2010-13 2,80 1,85 1,46 

2010-15** 1,08 0,18 -0,18 

Fonte: IBGE e IPEADATA   

*PIA (população em idade ativa) foi arbitrariamente considerada entre 15 e 64 anos. ** 

Considera crescimento do PIB de -3,02% em 2015. 

 

Ambiente Político, Ajustes e Reformas 

No atual contexto de crise econômica e política, tem surgido intenso debate sobre a 

necessidade de reformas. Várias das propostas têm caráter estrutural, enquanto outras 

intencionam solucionar o desajuste das contas públicas que vem provocando elevação da dívida 

pública. 
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Do ponto de vista do crescimento econômico, quanto mais rápido as medidas de reformas 

necessárias forem implementadas, mais breve será a recuperação da economia, abrindo espaço 

para que outras reformas ganhem agenda no debate político e econômico. Assim, os cenários 

apresentados importam pelo potencial de realização de reformas e de estabilização do 

ambiente macroeconômico.  

Serão apresentados quatro cenários. Comum a todos é a hipótese que reformas pró 

crescimento econômico serão adotadas, tendo em vista o maior consenso político que surge 

nessa direção. Distinguem-se, contudo, quanto à intensidade e momento de implementação, 

como também em relação aos ajustes macroeconômicos de curto prazo, entre 2016 e 2018.  

3.1 Cenário 1 – Brasil Menor 

Não são implementadas, entre 2016 e 2018, políticas que permitam estabilizar a dívida 

estruturais. O País perde grau de investimento em 2016, aumentando ainda mais o custo de 

financiamento da dívida pública, que expande ainda mais. 

Haveria forte desvalorização cambial e aumento do custo de financiamento das empresas do 

setor privado, potencializando ainda mais a retração econômica. Taxa de investimento cai até 

atingir 16,7% em 2017, que corresponde ao mesmo valor observado em 2003. O PIB cresceria 

apenas em 2018, muito em função da baixa base de comparação e devido à elevada capacidade 

ociosa. 

De 2014 a 2018, o crescimento (geométrico) anual médio do PIB per capita e do PIB/PIA seriam, 

respectivamente, -2,53% e -2,81%. O PIB cresceria à taxa média de -1,77%. Esses resultados 

assumem as seguintes taxas de crescimento do PIB para 2015, 2016, 2017 e 2018, 

respectivamente: -3,02%, -3,5%, -1,5%, 1,0%. 

A partir de 2019, em um novo ciclo político, medidas que melhorem o quadro fiscal e elevam a 

competitividade são paulatinamente aprovadas junto ao Congresso. Como todas elas envolvem 

uma lenta construção de “costura” e consenso político, a falta de atuação nessa linha até 2018 

resulta em menor quantidade de reformas adotadas no futuro. Ainda assim, as melhores 

perspectivas elevam otimismo com o futuro do país. A taxa de investimento sobe ao longo dos 

anos, mas de forma tímida, atingindo 18,3% apenas em 2022, ano em que novo grau de 

investimento seria concedido ao Brasil.  

Diferentemente ao presenciado na primeira década do século 21, não haverá investimentos 

maciços para explorar commodities minerais e pré-sal. Além disso, o mundo ainda não terá 

revertido o excesso de capacidade instalada construída até 2012, o que inviabilizará elevação de 

preços de commodities como verificado até 2010. Esses fatores justificariam a taxa de 

investimento de 2022 ficar abaixo do patamar observado em 2008 (de 19,5%), quando o país 

ganhou grau de investimento. 
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Nessa transição para uma maior taxa de investimento, o PIB expandiria a taxas acima do 

potencial. Esse efeito ainda será potencializado pela incorporação de mão de obra e outros 

recursos desempregados durante a forte recessão do quadriênio anterior. 

De 2019 a 2022, a taxa média anual de crescimento do PIB/PIA e do PIB per capita seriam, 

respectivamente, 1,33% e 1,43%. O PIB expandiria, em média, 2,10%, sendo 1,2% em 2019, 2,0% 

em 2020, 2,5% em 2021 e 2,7% em 2022. 

Entre 2023 e 2026, as reformas realizadas no termo anterior começam a impactar 

positivamente a economia que, com melhores perspectivas e grau de investimento, vê a taxa de 

investimento aumentar novamente, até atingir 20%. Ao longo desse processo de acúmulo de 

capital físico, a taxa de crescimento do PIB se acelera. Ainda haveria bastante desemprego de 

fatores, já que o crescimento do quadriênio anterior seria insuficiente para eliminá-lo. Isso ainda 

permitiria expansão utilizando-se de recursos não empregados, algo que também ocorreu entre 

2003 a 2008. No entanto, agora não haverá o boom de commodities que justificou parte do 

investimento daquele período. Por isso não se deve esperar as mesmas taxas de crescimento 

verificados no período citado. 

Assim, de 2023 a 2026 projeta-se crescimento médio anual do PIB/PIA e do PIB per capita em 

2% e 1,92%, respectivamente. O PIB expandiria a uma média anual de 2,47%. Seria apenas no 

final desse quadriênio que o PIB per capita e o PIB/PIA retornariam aos valores observados em 

2013. 

Para o ciclo seguinte, de 2027 a 2030, as mudanças estruturais ainda produziriam efeitos 

positivos a ponto de permitir expansões acima do padrão histórico. Contudo, não haveria 

fatores de produção desempregados. Apesar disso, a taxa de investimento seria mais elevada, 

fruto das pequenas alterações em regimes previdenciários e ligeira elevação na poupança 

gerada pelo setor público. A qualidade da mão de obra continua aquém do necessário para 

permitir grandes taxas de crescimento, mas será indiscutivelmente melhor que a atual. Esses 

fatores justificam crescimento médio anual do PIB/PIA de 1,85%. O PIB per capita e o PIB 

cresceriam, anualmente, em 1,64% e 2,06%, respectivamente. 

A partir desse ponto, expansões mais robustas do PIB estariam condicionadas a ganhos de 

produtividade do trabalho, à ampliação da taxa de investimento e por novas rodadas de 

reformas com potencial de elevar a eficiência alocativa e facilitar a incorporação de novas 

tecnologias pelo setor privado. 

Especificamente sobre a produtividade do trabalho e o potencial inovador da sociedade, não há 

nada no radar, em termos de políticas públicas, que permita inferir que em 2030 teremos uma 

mão de obra com nível de formação capaz de garantir grandes elevações no PIB via aumentos 

de produtividade. Mesmo que haja mudanças significativas na década dos 2020, ainda assim 
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demoraria minimamente 15 anos até que a melhor qualidade educacional pudesse afetar as 

taxas de crescimento do PIB. 

A ampliação da taxa de investimento estaria restrita pela taxa de poupança agregada da 

economia. Se por um lado mudanças no sistema previdenciário, como elevação da idade mínima 

para aposentadoria e o impacto causado pela introdução do novo sistema de aposentadoria 

para servidores públicos federais, a partir de 2013, serem favoráveis à expansão da taxa de 

poupança, o envelhecimento da população afetará em direção oposta. 

Essas ponderações justificam crescimento do PIB/PIA a uma taxa média anual de 1,60% de 2031 

a 2035. O PIB per capita e o PIB teriam expansão média anual de 1,32% e 1,62%, 

respectivamente. 

 

Tabela 2. Projeção, segundo o cenário 1 (Brasil Menor), para o crescimento (%) do 

PIB, do PIB per capita e do PIB/PIA* - média geométrica do período 

Período PIB PIB/capita PIB/PIA* 

2015-18 -1,76 -2,52 -2,79 

2019-22 2,10 1,43 1,33 

2023-26 2,47 1,92 2,00 

2027-30 2,06 1,64 1,85 

2031-35 1,62 1,32 1,60 

2035/2016 40,2 27,6 29,6 

Tx. média anual 2036/2016 1,7 1,2 1,3 

*PIA (população em idade ativa) foi arbitrariamente considerada entre 15 e 64 

anos. 

 

3.2 Cenário 2 – Sem Rebaixamento e com Modesta Reação 

Não se consegue realizar ajuste fiscal necessário para reverter expectativas quanto à trajetória 

explosiva da dívida pública. Também não há grandes mudanças estruturais capazes de sinalizar 

cenário futuro mais promissor. Com isso, o Brasil perde grau de investimento em 2016.  

Como resposta ao rebaixamento, executivo e legislativo aprovariam algumas poucas medidas de 

reforma estrutural, fiscal e política. Essa possibilidade seria a principal distinção em relação ao 

cenário 1, pois deixaria o clima político um pouco menos belicoso. Essa possibilidade já acenaria 

com um cenário futuro melhor para o país, afetando, mesmo que marginalmente, o nível de 

confiança. Passa a se ter referência sobre um limite de estabilização da relação dívida 

pública/PIB, mesmo que em patamar bastante elevado. 

Do ponto de vista de crescimento econômico, o comportamento para 2016 seria o mesmo que 

no cenário 1. A disposição em aprovar algumas medidas, contudo, deixariam 2017 e 2018 
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minimamente melhor. Nada disso é suficiente para reverter as quedas dos anos anteriores, mas 

garantiria a eleição de uma agenda reformista em 2018. 

Na medida em que algumas reformas já são encaminhadas até 2018, cria-se ambiente mais 

favorável à realização de novas medidas na mesma direção. A confiança volta a ser 

reestabelecida aos poucos, reativando o mercado de crédito e ampliando novas prospecções de 

investimentos. O grau de investimento é reestabelecido em 2021 e o grupo político responsável 

por reformas e estabilidade econômica mantem-se no poder. 

A taxa média (aritmética simples) anual de crescimento do PIB/PIA, do PIB per capita e do PIB, 

seria de 1,70%, 1,81% e 2,48%, respectivamente. Como comparação, o PIB/PIA cresceu à taxa 

média de 1,72% de 2003 a 2006, período que, apesar da recessão de 2003, contou com 

importantes impactos na produtividade advindos de reformas econômicas ocorridas desde 

início dos anos 1990. Em 2022 o PIB per capita atingiria o patamar verificado em 2013. Vale 

ainda dizer que a recuperação desse período ocorreria principalmente pela incorporação de 

fatores de produção ociosos, fruto do desemprego de fatores gerado a partir de 2014. 

De 2023 a 2026, reformas continuam a ocorrer, mas em menor intensidade que no termo 

anterior. A obtenção do investment grade viabiliza expansão da taxa de investimento. A 

economia termina de absorver a ociosidade gerada no período 2014-2018 e reformas começam 

a afetar positivamente a produtividade. O ambiente é de confiança entre empresários e 

consumidores, o que também ajuda no crescimento econômico. A taxa média anual de 

crescimento do PIB/PIA, do PIB per capita e do PIB, seria de 2,2%, 2,12% e 2,67%, 

respectivamente. 

Como as reformas começam a ser implementadas com maior antecedência, nesse cenário 

haveria espaço para realização de um número maior delas ao longo do tempo. Essa maior 

antecedência e a possibilidade de inclusão de novas agendas ainda garantem crescimento acima 

do potencial em ciclos futuros. Isso tenderá a impactar positivamente a economia após 2027, 

quando já não haverá a possibilidade de crescimento a partir da capacidade ociosa. Também a 

partir desse instante, o PIB potencial esbarra em limitações quanto à oferta e qualidade de mão 

de obra. Assim, PIB per capita e PIB/PIA cresceriam a taxas menores tendo em vista a má 

qualidade educacional. De 2027 a 2030, a taxa anual média de crescimento do PIB/PIA, do PIB 

per capita e do PIB, seria de 2,0%, 2,21% e 1,85%, respectivamente. De 2031-2035, a taxa anual 

média de crescimento do PIB/PIA, do PIB per capita e do PIB, seriam de 1,65%, 1,67% e 1,37%, 

respectivamente. 
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Tabela 3. Projeção, segundo o cenário 2, para o crescimento (%) do PIB, do PIB per 

capita e do PIB/PIA* - média aritmética do período 

Período PIB PIB/capita PIB/PIA* 
2015-18 -0,76 -1,52 -1,80 
2019-22 2,48 1,81 1,70 
2023-26 2,67 2,12 2,20 
2027-30 2,21 1,85 2,00 
2031-35 1,67 1,37 1,65 
2035/2016 48,2 34,9 37,1 
Tx. média anual 2036/2016 2,0 1,5 1,6 

*PIA (população em idade ativa) foi arbitrariamente considerada entre 15 e 64 

anos. 

 

3.3 Cenário 3 – Sem rebaixamento, mas em banho Maria 

Embora não haja mudanças substanciais na economia não há perda do grau de investimento. 

Isso garantiria desempenho melhor em 2017 e 2018 comparativamente ao Cenário 2. Se por um 

lado isso provoca alívio, por outro elimina a sensação de urgência para a realização de ajustes e 

reformas, afetando adversamente o crescimento futuro.  

Mesmo sem a perda de grau de investimento, a renda média da população e o nível de emprego 

cairiam até 2018. Essa deterioração no nível de bem estar faz com que uma agenda reformista 

saia vitoriosa da eleição de 2018. No ciclo político que se inicia em 2019, há assim 

encaminhamento de reformas. Como esse processo apenas se inicia a partir de 2019, sem que 

tenha havido mobilização anterior para encaminhar tais questões, há natural limite no 

montante e na intensidade de ajustes e reformas que seriam implementadas. Isso porque há 

natural desgaste político para se adotar tais medidas, que costumam ser impopulares. 

A partir de 2019, maior otimismo e excesso de capacidade ociosa puxam crescimento. O 

investimento cresce lentamente a partir de 2021, mas não recupera rapidamente patamares 

observados antes da crise (em torno de 20% do PIB), pela possibilidade de utilização de fatores 

desocupados. 

Entre 2023 e 2026 ainda há possibilidade de expansão a partir da mão de obra desocupada. O 

investimento que caiu durante a fase mais aguda da crise começa a se expandir e retorna aos 

20,5% do PIB. Novas reformas são aprovadas, mas a agenda é menos intensa do que no ciclo 

anterior devido a dificuldades políticas. O PIB/PIA apresentaria crescimento médio anual de 

2,40%, o PIB de 2,87% e o PIB/capita de 2,32%. 

Entre 2027 e 2030, o ímpeto reformista se esvazia, como costuma ocorrer quando a situação 

econômica melhora. A economia cresce baseada nos esforços realizados em anos anteriores. O 
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crescimento médio da relação PIB/PIA seria de 1,9%, o que resultaria em crescimento médio 

anual do PIB de 2,11% e do PIB/capita de 1,69%. 

 

Tabela 4. Projeção, segundo o cenário 3 (Sem Impeachment e em Banho Maria), 

para o crescimento (%) do PIB, do PIB per capita e do PIB/PIA* - média aritmética 

do período 

Período PIB PIB/capita PIB/PIA* 

2015-18 -1,01 -1,77 -2,05 

2019-22 2,83 2,15 2,05 

2023-26 2,87 2,32 2,40 

2027-30 2,11 1,69 1,9 

2031-35 1,67 1,37 1,65 

2035/2016 50,1 36,6 38,8 

Tx. média anual 2036/2016 2,1 1,6 1,7 

*PIA (população em idade ativa) foi arbitrariamente considerada entre 15 e 64 

anos. 

 

De 2031 a 2035, a qualidade da educação torna-se entrave às expansões mais elevadas do PIB. 

Apesar disso, as reformas já realizadas permitem manter taxas de crescimento historicamente 

elevadas. Considerando um crescimento médio do PIB/PIA igual de 1,65%, o PIB teria 

crescimento médio de 1,67%, enquanto o PIB/capita se expandiria em 1,37%. 

3.4 Cenário 4 - Brasil Maior 

O quarto cenário (Brasil Maior) supõe que no segundo semestre de 2016 já se inicia discussões 

sobre a adoção de medidas de reformas estruturantes. Com isso, já começa a ser possível ter 

melhor noção sobre limites para a dívida pública. Também haveria sinalização sobre melhorias 

no ambiente de negócios, inclusive com aumento da eficiência da economia, uma vez que 

algumas das reformas tocam em pontos com tal potencial.  

Sob esse cenário, o país não perderia o grau de investimento em 2016, havendo melhoria nos 

indicadores de confiança, apreciação cambial e redução no custo de captação de empresas e 

governos, que vem subindo bastante desde 2014. Apesar da implementação das reformas, o 

nível de bem estar da sociedade seria, em 2018, inferior ao observado em 2013, com taxa de 

desemprego mais elevada. 

Naturalmente, o calendário eleitoral inviabilizaria a adoção de todas as ações de reforma 

necessárias. Parte expressiva dessa agenda seria concluída no ciclo 2019-2022, alavancando 

ainda mais a produtividade e garantindo maior estabilidade fiscal no médio prazo. As notas de 

crédito melhorariam, afastando-se do limite inferior do grau de investimento. 
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No ciclo 2023-2026, ainda há efeitos da mudança de estado estacionário ocasionado pelas 

medidas, inclusive das novas agendas. Não há mais capacidade ociosa, mas ganhos de 

produtividade e maior taxa de investimento permitem manutenção de razoáveis taxa de 

crescimento. Assumindo crescimento anual médio de 2,1% para PIB/PIA, teríamos crescimento 

anual do PIB em 2,1% e do PIB/capita igual a 2,02%. 

O ímpeto de reforma se esvazia de 2027 a 2030. A economia cresce devido aos esforços 

realizados em anos anteriores, que poderiam garantir expansão média do PIB/PIA de 2,0% ao 

ano, o que significaria crescimento médio anual do PIB de 2,21%, e do  PIB/capita de 1,79%. 

De 2031 a 2035, a qualidade da educação torna-se entrave às expansões mais elevadas do PIB. 

Apesar disso, as reformas realizadas permitem manter taxas de crescimento historicamente 

elevadas. Supondo crescimento médio de 1,70% da relação PIB/PIA, o PIB expandiria em 1,72% 

ao ano, e o PIB/capita em 1,42%. 

Ao final desse processo, a taxa de crescimento do PIB per capita, entre 2016 e 2035, terá sido de 

42,5%, média geométrica anual de 1,79%. O PIB/PIA teria expandido 44,8%, o que representa 

média geométrica anual de 1,87%. O PIB de R$8,2 trilhões, avaliados em reais de 2014, seria 

56,5% maior ao verificado em 2016, implicando em crescimento médio anual de 2,27%. 

 

Tabela 5. Projeção, segundo o cenário 4 (Brasil Maior), para o crescimento (%) do 

PIB, do PIB per capita e do PIB/PIA* - média aritmética do período 

Período PIB PIB/capita PIB/PIA* 

2015-18 -0,05 -0,83 -1,11 

2019-22 3,28 2,61 2,50 

2023-26 2,57 2,02 2,10 

2027-30 2,21 1,78 2,00 

2031-35 1,72 1,42 1,70 

2035/2016 56,5 42,5 44,8 

Tx. média anual 2036/2016 2,27 1,79 1,87 

*PIA (população em idade ativa) foi arbitrariamente considerada entre 15 e 64 

anos. 

Crescendo a taxa média (geométrica) anual de 1,74%, demoraria 39 anos para que o PIB per 

capita dobrasse, o que ocorreria apenas em 2056. Como comparação, a Coréia tem duplicado o 

PIB per capita a cada 15 anos desde inícios dos anos 1980. Atingir tal resultado apenas seria 

possível caso o país crescesse a taxa média anual de 4,73%. 

As figuras 8, 9 e 10 mostram, respectivamente, a evolução do PIB, do PIB per capita e do 

PIB/PIA, de 2010 a 2035, em cada um dos cenários descritos. 
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Figura 8. PIB Brasil 2010-2035. Projeção a partir de 2015 

(R$ trilhões de 2014) 

 
Fonte: 2010 a 2014, IBGE. A partir de 2015, inclusive, projeções próprias.  

 

 

Figura 9. PIB per capita Brasil 2010-2035. Projeção a partir de 2015 

(R$ mil de 2014) 

 
Fonte: 2010 a 2014, IBGE. A partir de 2015, inclusive, projeções próprias.  
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Figura 10. PIB/PIA* Brasil 2010-2035. Projeção a partir de 2015 

(R$ mil de 2014) 

 
Fonte: 2010 a 2014, IBGE. A partir de 2015, inclusive, projeções próprias. *PIA (população 

economicamente ativa) foi considerada a população de 15 a 64 anos de idade. 

4. Rio Grande do Norte 

De 1996 a 2012, o PIB do Rio Grande do Norte expandiu acima da média nacional e nordestina, 

como pode ser verificado na figura 11. De 1980 a 1996, RN contribuía, em média, com 0,70 do 

PIB nacional, tendo alcançado 0,74% em 1996. Desde então, esse percentual cresceu 

continuamente até atingir 0,90%. Expansão quase monotônica também ocorreu em relação à 

participação no PIB nordestino, que oscilava ao redor de 5,75% até 1996, a partir de quando 

começou a subir até alcançar 6,64% em 2012. 

 

Figura 11. PIB do Rio Grande do Norte – Participação percentual no PIB do Brasil (escala à 

esquerda) e do Nordeste (escala à direita) 
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É importante notar que o próprio nordeste ampliou a relevância no PIB nacional. Na primeira 

metade da década dos 1990, essa contribuição oscilava em torno de 12%, mas a contínua 

expansão da economia nordestina frente à nacional fez com que essa razão atingisse 13,56% em 

2012. 

 

Figura 12. Participação percentual do Rio Grande do Norte (escala à esquerda) e do Nordeste 

(escala à direita) no PIB do Brasil 

 
 

4.1 Fontes do Crescimento do Rio Grande do Norte 

Para compreender os principais dínamos da economia potiguar e nordestina, são mostradas, na 

tabela 6, médias anuais de crescimento do PIB e de alguns de seus componentes pelo lado da 

oferta, para o Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte. Apesar da agropecuária potiguar ter tido 

desempenho superior ao país, a participação desse setor, cuja média entre 1995 e 2012 foi de 

5,2%, é muito pequena para poder ser responsabilizado pela ampliação do PIB do RN no total 

nacional. Os principais responsáveis pelo bom desempenho foram os setores industriais e o de 

serviços, cujas participações no PIB local foram, respectivamente, de 23,2% e 71,6%. No caso 

industrial, os destaques foram a indústria de transformação e a construção civil. No caso dos 

serviços, o destaque foi o comércio. Ainda chama atenção o fato da indústria extrativa mineral 

ter tido desempenho médio negativo ao longo desse período no estado. Esse resultado serve 

para refutar eventual hipótese de que o crescimento observado tenha sido ocasionado pela 

extração de petróleo. 
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Tabela 6. Taxa média anual de crescimento. Período: 1996 a 2012 

 

PIB Agropec 

Indústria Serviços 

Total 

Extr. 

Mineral 

Transfor-

mação 

Const. 

Civil Total Comércio 

BR 3,1 3,5 2,4 4,4 1,8 2,9 3,2 2,9 

NE 3,9 1,7 3,5 0,2 2,4 4,7 3,3 3,6 

RN 4,7 4,9 3,5 -1,3 3,3 4,6 3,5 4,1 

Fonte: IBGE 

 

Outra maneira de dimensionar a relevância de cada componente do PIB para a sua expansão é 

decompondo a taxa de crescimento. Para realizar esse exercício, vale lembrar que o PIB sob a 

ótica da oferta é composto da seguinte maneira: 
ttttt

VSIAPIB  , onde At é o PIB 

agropecuário, It é o PIB industrial, St é o PIB de serviços e Vt é o imposto líquido sobre produtos.  

Vamos definir a variável xt da seguinte maneira: 
1


t

t

t
X

X
x , onde Xt é o valor real da variável X 

no ano t. Note que xt equivale à taxa de crescimento dividida por 100 e adicionada 

posteriormente a 1, ou seja, se a variável Xt tiver crescido 5% entre t-1 e t, xt seria igual a 1,05. 

Utilizando tal definição, o crescimento do PIB entre t-1 e t pode ser decomposto da seguinte 

maneira: vsiapib V

tt

S

tt

I

tt

A

tt 11111 
  , onde 

t

tJ

t
PIB

J
  para  VSIAJ ,,, . A partir 

dessa decomposição é possível analisar a contribuição de cada componente do PIB levando-se 

em conta conjuntamente a taxa de crescimento e a participação no estoque do PIB. 
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Figura 13. Contribuição percentual do PIB industrial e de alguns de seus componentes para o 

crescimento do PIB – Brasil e Rio Grande do Norte. Período: 1996-2012 

 
Fonte: IBGE. Cômputo próprio. Nota: SIUP é o mesmo que “produção e distribuição de 

eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana”, um dos componentes do PIB industrial. 

 

É importante notar que o próprio Nordeste ampliou a relevância no PIB nacional. Na primeira 

metade da década dos 1990, essa contribuição oscilava em torno de 12%, mas a contínua 

expansão da economia nordestina frente à nacional fez com que essa razão atingisse 13,56% em 

2012. 

Os gráficos reforçam a impressão inicial, a partir da tabela 6, sobre a relevância dos setores 

industriais para o desempenho do PIB potiguar frente ao nacional. Chama atenção o fato da 

construção civil, movida a crédito, ter sido o único setor cuja contribuição para o desempenho 

PIB industrial estadual suplantou o verificado em nível nacional desde 1996. 

A indústria de transformação, apesar de ter tido ampliação na fatia no PIB local, contribuiu, ao 

longo do período analisado, quase 10 pontos percentuais a menos que o observado em nível 

nacional. Por ser, entre os setores industriais, um dos mais dinâmicos, é difícil imaginar que algo 

muito distinto ocorreria nos próximos 20 anos, até 2035. 
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A figura 14 mostra um exercício similar, mas focado no setor de serviços e alguns de seus 

componentes. De 1996 a 2012, a contribuição do PIB de serviço para o crescimento do PIB foi 

sempre superior no Rio Grande do Norte do que no Brasil. Dada a relevância do setor de 

serviços em todo o mundo, não há absolutamente nada que desautorize alguém a dizer que o 

PIB de serviço forte e bastante representativo esteja na contramão do crescimento econômico. 

Países mais desenvolvidos possuem o setor de serviços bastante representativo no PIB. 

Justamente pela importância desse setor é que quanto maior sua produtividade, maior tenderá 

a ser o impacto na produtividade agregada da economia. Assim, vale a pena verificar a 

contribuição dos componentes do PIB de serviços. 

A partir de 2007, a contribuição do comércio para o crescimento do PIB potiguar foi bem mais 

relevante do que o verificado nacionalmente. O comércio é sabidamente puxado pela massa 

salarial, crédito e benefícios sociais recebidos pela população. Esses fatores estiveram presentes 

de forma bastante marcante na economia nacional a partir de meados da década dos 2000, 

coincidindo com o período em que a contribuição para o PIB do Rio Grande do Norte começou a 

superar a do setor em nível nacional. 

Contudo, não deve ser esperado que essas mesmas condições sejam perpetuadas por muito 

tempo e na mesma magnitude. Quanto maior for a inflação nacional, pior tenderá a ser o 

desempenho do serviço potiguar frente ao nacional. 
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Figura 14. Contribuição percentual do PIB de serviços e de alguns de seus componentes para o 

crescimento do PIB – Brasil e Rio Grande do Norte. Período: 1996-2012 

 

 
Fonte: Cômputo próprio. Nota: “Financeiro” diz respeito ao componente do PIB de serviços 

“Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados” e  

“APU” diz respeito à “Administração, saúde e educação públicas e seguridade social”. 

 

Outro destaque da figura 14, é a relevância do setor de Administração, Saúde e Educação 

Públicas e Seguridade Social (APU) para o crescimento do PIB norte rio grandense. No estado, a 

contribuição para o crescimento do PIB oscila em torno de 26%, enquanto no país fica ao redor 

de 15%. Isso revela o quanto o crescimento estadual está atrelado ao setor público, 

sabidamente pouco dinâmico e com limitações de natureza constitucional para incorporar 

ganhos de eficiência e produtividade. 

Ao avaliar os serviços mais dinâmicos, o oposto é observado. O PIB de “intermediação 

financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados” (PIB financeiro na 

figura 14) tem contribuído com aproximadamente 7,5% para o crescimento do PIB nacional, mas 

apenas 3,5% no caso estadual. No caso da categoria “Outros”, que engloba diversos serviços 

mais modernos que incorporam mais tecnologia e produtividade, a contribuição média em nível 

nacional, de 1996 a 2012, foi de 33%, mas apenas de 28% no caso estadual.  
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4.2 Limites ao Crescimento 

A figura 15 mostra que, apesar de todo progresso ocorrido, o PIB per capita potiguar era, em 

2012, um dos mais baixos do país. Embora o retrato não seja bom, do ponto de vista 

prospectivo, de crescimento econômico, sabe-se que regiões mais pobres possuem maior 

potencial de crescimento, desde que condições adequadas estejam presentes. Melhorias 

institucionais, que abrangem desde aspectos legais a condições macroeconômicas apropriadas, 

abrem espaço para ciclos de crescimentos.  

 

Figura 15. PIB per capita 2012 – Brasil e Unidades da Federação (R$ mil de 2014) 

 
 Fonte: IBGE 

 

Pode-se dizer que parte expressiva do crescimento experimentado pela economia nordestina e 

potiguar, até 2012, esteve bastante atrelada a melhorias nessa direção, principalmente em 

função dos ganhos de renda da população mais pobre, fruto de políticas sociais e da 

estabilidade monetária que reduziu a inflação. É interessante notar que foi exatamente no 

Nordeste onde o varejo mais cresceu desde 2003. Contudo, ganhos contínuos advindos dessa 

fonte de expansão se esgotam após alcançado um novo equilíbrio. Para agravar, estados não 

têm como operar essas grandes mudanças institucionais, pois são definidas em esfera Federal. 

O comportamento do ICMS arrecadado no estado, comparativamente ao total arrecadado no 

País e no Nordeste, sugere que esse ciclo de expansão do estado, bem acima da média nacional 

e da região, esteja se esgotando. A figura 16 mostra a evolução, de 1996 a agosto 2015, do ICMS 

arrecadado pelo governo do Rio Grande do Norte como proporção do total arrecadado do 
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mesmo imposto no Brasil (escala à esquerda) e no Nordeste (escala à direita). Ambas 

participações cresceram até 2004. A partir de então, há estabilidade em relação ao Nordeste, ao 

redor de 7%. Em relação ao Brasil, há certa estabilidade até 2011, em torno de 1%. De 2012 a 

agosto de 2015, última informação disponível no instante da execução deste relatório, há nova 

ampliação para patamar próximo a 1,10%. O comparativo entre Nordeste e Brasil segue o 

mesmo padrão da comparação entre RN/Brasil, tendo havido expansão da participação ao longo 

dos anos2. 

 

Figura 16. Arrecadação de ICMS do Rio Grande do Norte 

Participação percentual no total do Brasil (escala à esquerda) e no total do Nordeste (escala à 

direita). 1996 – 2015* 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. *Dados de 2015 acumulados de janeiro a agosto. 

 

A estabilidade relativa da proporção do ICMS arrecadado no estado sugere que parte expressiva 

dos ganhos oriundos das transformações institucionais nacionais já foi absorvida. Portanto, não 

é razoável esperar, para os próximos 20 anos, comportamento similar do comércio e da 

construção civil, este muito dependente de crédito, como o registrado entre 1996 e 2012. É 

tampouco razoável supor que a administração pública, enquanto atividade econômica, 

                                                           
2 No Nordeste, talvez o grande destaque tenha sido a redução do ICMS baiano, cuja participação no total 

da região caiu de valores próximos a 35% até 2004, tendo encolhido continuamente até atingir 29% em 

2014 e no acumulado até agosto de 2015. 
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sustentará o crescimento do PIB estadual, ainda mais num contexto de dificuldades fiscais que 

afligem todo o setor público nacional. 

Para piorar, o ambiente macroeconômico, retratado na parte inicial desse relatório, apresenta 

deterioração justamente em variáveis chaves para o bom desempenho dos setores que mais 

contribuíram com o crescimento do estado. Incerteza macroeconômica e inflação tendem a ser 

muito danosos para a economia norte rio grandense, pelos efeitos adversos sobre comércio e 

construção civil, ambos muito relevantes para explicar o comportamento do PIB do Rio Grande 

do Norte frente ao nacional nos últimos 20 anos. 

Outro limite ao crescimento seria o nível educacional. Como apresentado nas figuras 5, 6, e 7, a 

educação constitui um dos mais importantes canais de mudança de equilíbrio no PIB per capita. 

Na transição até atingir esse novo equilíbrio, é esperado que a taxa de crescimento do PIB 

supere o potencial. Contudo, não há nada no radar, nem no Rio Grande do Norte e nem em 

outros estados, indicando que profundas alterações educacionais estejam ocorrendo a ponto de 

causar impactos substanciais no PIB. 

Essas observações indicam que o comportamento do estado, nos próximos 20 anos, será muito 

mais atrelado ao que ocorrer na macroeconomia brasileira, como ficará mais claro no desenho 

dos cenários prospectivos. 

4.3 O PIB per capita 

Embora até esse momento a análise tenha sido realizada sobre o desempenho do PIB, a variável 

mais relevante para se avaliar potencial de crescimento e o nível de bem estar é o PIB per 

capita, como inclusive destacado nas relações construídas com o nível educacional. 
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Figura 17. PIB per capita do Rio Grande do Norte como proporção do brasileiro e nordestino; PIB 

per capita nordestino como porporção do brasileiro (%) 

Período: 1995 – 2012 

 
 Fonte: IBGE. Construção própria. 

 

A figura 17 mostra a evolução, de 1995 a 2012, do PIB per capita do Rio Grande do Norte em 

relação ao PIB per capita brasileiro e nordestino. Também mostra a evolução do PIB per capita 

do Nordeste em relação ao nacional. 

Ao longo dos 18 anos analisados, o Rio Grande do Norte e o Nordeste reduziram a discrepância 

frente ao PIB per capita brasileiro. No caso potiguar, essa distância saiu de 42,7% em 1995 para 

53,7% em 2012. No caso do Nordeste, o valor evoluiu de 42,1% para 48,8%.  
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Figura 18. PIB per capita regional como proporção do PIB per capita de São Paulo (%) 

R.G. do Norte, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Bahia e Nodeste 

Período: 1995 – 2012 

 
  Fonte: IBGE. Construção própria 

 

A figura 18 permite análise similar, mas focalizando na evolução do PIB per capita de alguns 

estados nordestinos em relação ao paulista. Percebe-se novamente a redução da discrepância 

existente entre as regiões. Ainda assim vale registrar que a distância para valores paulistas 

permanece muito grande, o que é explicado, em larga medida, pela diferença no nível de 

escolaridade, como registrado nas figuras 5, 6 e 7. 

As dinâmicas apresentadas nas figuras 17 e 18 indicam lento processo de convergência, que 

pode ou não ser concretizado ao longo dos anos dependendo do conjunto de políticas públicas 

adotadas em níveis nacional e local. De qualquer forma, a exposta redução da desigualdade 

tende, com maior probabilidade, a continuar ao longo dos próximos anos. 

5. Cenário Rio Grande do Norte - Hipóteses Gerais Consolidadas 

Ponto de Partida – PIB RN em 2013, 2014 e 2015 

Para realizar projeções a partir de 2015, é importante definir valores iniciais para o experimento. 

Diferentemente da análise para o Brasil, não ocorreu, até o momento da realização desse 

estudo, divulgação do PIB do Rio Grande do Norte para 2013 e 2014, e nem previsões para 

2015. 
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Figura 19. Diferença percentual entre a taxa de crescimento do Rio Grande do Norte e do Brasil 

para as seguintes variáveis: PIB e arrecadação de ICMS. 

Período: 2001 - 2012 

 
  Fonte: IBGE e BCB. Construção própria. 

 

A alternativa encontrada foi utilizar informações de arrecadação de ICMS estadual e nacional 

para inferir sobre uma possível relação entre o PIB potiguar e o nacional. A figura 19 mostra a 

forte relação existente entre o diferencial da taxa de crescimento do PIB RN e do PIB Brasil, 

contra o diferencial entre as taxas de crescimento da arrecadação de ICMS nas duas regiões. 

Tendo em vista a aparente correlação, foi estimado o seguinte modelo econométrico: 

   
tttttt

DBRICMSRNICMSBRPIBRNPIB  
2003,210

.%var.%var.%var.%var , 

onde D2003 é uma variável dummy que assume valor igual a 1 em 2003 e 0 nos demais anos. 

Análise prévia sugeriu a utilização dessa variável para corrrigir a presença de outlier. O resultado 

da estimação foi o seguinte: 
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respectivamente, rejeição da hipótese nula a 2,5% e 1%, respectivamente. Os desvios padrão 

dos coeficientes são apresentados abaixo de cada um deles, entre parêntesis. 

Tendo em vista o bom ajuste do modelo, e conhecendo-se a distância percentual entre as taxas 

de crescimento do ICMS RN e do Brasil em 2013 e 2014, foi possível projetar o crescimento do 

PIB do Rio Grande do Norte para 2013 e 2014 em, respectivamente, 3,08% e 2,86%. Para 2015, 

utilizou-se a taxa de crescimento de arrecadação do ICMS acumulada entre janeiro e agosto em 

conjunto com a projeção de queda do PIB brasileiro de -3,02%. Essa combinação permitiu 

projetar variação do PIB potiguar de -1,17% em 2015. Esses exercícios permitiram estabelecer 

um ponto de partida para análises futuras. 

Social 

Educação 

Assim como assumido para o Brasil, não será considerada a possibilidade de um grande salto na 

qualidade educacional em tempo suficiente para afetar de forma robusta as taxas de 

crescimento do produto estadual. Mesmo que fosse possível implementar, já em 2016, grande 

mudança institucional capaz de revolucionar a educação, ainda assim levaria tempo até que 

ações de efetividade pudessem ser massificadas pelo estado. Além disso, os resultados 

econômicos apenas seriam sentidos após a primeira geração de jovens ter sido exposta ao novo 

contexto. Dessa forma, os efeitos esperados de uma grande transformação educacional, 

massificadas a partir de 2016, começariam a ocorrer a partir de 2030. 

Contudo, não há nada que sugira que essas grandes transformações irão de fato ocorrer no 

curto prazo. No máximo têm ocorrido ações com potencial de melhorar marginalmente o 

aprendizado nas escolas, mas nada com potencial revolucionador. 

Ainda assim, sempre serão consideradas duas possibilidades sobre melhorias na educação. 

Acoplado ao pior cenário estadual, será assumido que o ritmo de melhoria dar-se-á como 

verificado até então, talvez seguindo a média de melhoria em nível nacional. No melhor cenário 

estadual, que indica transformações institucionais e mudança de prioridades, haverá leve 

melhoria no aprendizado, mas cujos resultados, ainda que inicialmente pequenos, serão 

sentidos a partir de 2030. 

Vale mencionar que as hipóteses sobre tendências educacionais para o país e estados, bem 

como o tempo necessário para haver impactos econômicos, podem ser consideradas 

praticamente consolidadas. É possível debater quanto das melhorias ocorridas nos últimos 20 

anos poderá potencializar o PIB potencial do país, mas não parece haver muita dúvida que o 

país não conseguiu avançar de forma substancial a ponto de causar uma grande revolução no 

que diz respeito à qualidade educacional e aprendizado das crianças e adolescentes. Em função 

disso há bastante ceticismo sobre quanto o país e o estado poderão crescer no futuro. 
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População 

As projeções das populações estaduais, até 2030, foram realizadas pelo IBGE em 2013. Para 

completar os anos de 2031 a 2035, observou-se inicialmente a taxa de crescimento projetada, 

de 2001 a 2030, entre a razão da população do Rio Grande do Norte e a brasileira. A taxa de 

crescimento geométrico dessa razão, praticamente constante ao longo desse período, é de 

0,16771% ao ano. A partir das projeções populacionais para o Brasil de 2031 a 2035, e utilizando 

a razão entre a população norte rio grandense e brasileira, projetadas em 1,727%, 1,730%, 

1,733%, 1,736% e 1,739% para, respectivamente, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035, projetou-se o 

restante da série populacional potiguar. O procedimento indicou que, em 2035, o estado terá 

3.938.038 habitantes, contra os 3.442.174 projetados para 2015. Essas informações são cruciais, 

pois é a partir do PIB per capita que o PIB será inferido. 

Meio Ambiente e Energia 

A geração de energia talvez seja um dos maiores dilemas quando se pensa na relação entre 

meio ambiente e economia. Naturalmente há diversos outros fatores igualmente importantes, 

como a questão da escassez de água. Contudo, a relação energética torna-se bastante relevante 

para o Rio Grande do Norte, já que o estado possui aparente vantagem comparativa na geração 

de fontes alternativas de energia e que são ambientalmente menos agressivas, principalmente 

no que diz respeito ao aquecimento global. 

A necessidade energética do país está intimamente relacionada ao crescimento econômico. Não 

é incomum especialistas afirmarem que estaríamos, em 2015, enfrentando racionamento de 

energia caso o Brasil não estivesse em recessão. Ao mesmo tempo, a restrição do insumo 

também impõe limite ao próprio crescimento econômico. 

Será assumido que, na presença de crescimento satisfatório da economia brasileira, haverá cada 

vez maior necessidade de obtenção de fontes energéticas menos agressivas. Nessa perspectiva, 

o estado passaria a receber maior volume de investimento para explorar essa vantagem 

comparativa. 

Dado que há concorrência nesse mercado, inclusive de outros estados nordestinos que possuem 

condições similares às do Rio Grande do Norte, boas políticas públicas que garantam ambiente 

de negócios mais amigável determinarão o volume dessas inversões. 

Razoabilidade na evolução do PIB per capita 

O PIB per capita do Rio Grande do Norte em proporção ao PIB per capita brasileiro em 2035 será 

a métrica utilizada para balizar as projeções. Essa estratégia segue padrão comumente adotado 

na literatura de crescimento econômico. No entanto, é importante que as prospecções 
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assumam parâmetros minimamente razoáveis. O intuito dessa subseção é verificar o que pode 

ser considerado aceitável em cada cenário a ser construído. 

A figura 20 mostra a evolução do PIB per capita de diversos estados em relação ao PIB per capita 

nacional de 1995 a 2012. O gráfico à esquerda foca nas Unidades da Federação cujo ponto de 

partida já era relativamente elevado em 1995, enquanto o gráfico à direita retrata a situação 

daqueles estados que possuíam PIB per capita inferior a 50% do nacional. Em comum, ambos os 

gráficos retratam regiões que conseguiram ampliar o PIB per capita em pelo menos 10 pontos 

percentuais em relação ao nacional ao longo dos 18 anos analisados. 

Entre os estados mais ricos, o grande destaque é o Mato Grosso que ampliou em quase 44 

pontos percentuais seu PIB per capita em relação ao país. A geração de riqueza por habitante 

era 28,1% inferior à média nacional em 1995 e, após 18 anos, passou a ser 16,8% maior. Vale 

destacar que o grande salto do estado ocorreu no início da década dos anos 2000, coincidindo 

com a elevação da demanda internacional por commodities agropecuárias. O estado tornou-se 

potência produtora de proteína animal, soja, milho e outros produtos agropecuários, fato que 

explica a grande alteração observada no PIB per capita. 

Há outros estados que também se beneficiaram da exploração de commodities agropecuárias, 

como foi o caso de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os dois últimos ampliaram em mais 

de 20 pontos percentuais o PIB per capita em relação ao Brasil, enquanto Goiás conseguiu 

diminuir essa distância em quase 16 pontos. O Espírito Santo, após ver o PIB per capita reduzir 

de 11% acima do nacional em 1995 para patamares inferiores a essa média entre 2001 e 2003, 

conseguiu se reerguer até encerrar 2012 estando 28,4% acima da média nacional. Nesse caso, o 

setor de petróleo e gás foi crucial para a virada ocorrida no estado. 

Esses exemplos revelam que as expansões próximas ou superiores a 20 pontos percentuais no 

PIB per capita local em relação ao nacional contaram com fatores externos que, mesclados às 

vantagens comparativas locais, potencializaram o crescimento observado. Naturalmente, o bom 

momento apenas pode ser usufruído em função de condições favoráveis para que as atividades 

produtivas pudessem se expandir. De qualquer maneira, crescimentos como esses são 

raramente observados. 

No gráfico à direita da figura 20, à exceção do Tocantins que se enquadra nos grandes 

produtores de commodities, os demais estados conseguiram reduzir em aproximadamente 11 

pontos percentuais a discrepância em relação à média nacional. Importante frisar que esse 

resultado, excelente se comparado a outras Unidades da Federação, ocorreu em momento de 

grande expansão da economia brasileira e, mais relevante, num instante em que a população 

mais pobre teve ganhos reais de renda, o que tende a favorecer os estados analisados. Pode-se 

considerar que a expansão de 11 pontos percentuais, em relação ao PIB per capita brasileiro, 

esteja próximo do máximo suportado por esses estados num intervalo de 18 anos. 
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Essas observações são relevantes para que os cenários apresentados estejam alicerçados em 

hipóteses factíveis tendo em vista a recente experiência de crescimento dos estados. 

 

Figura 20. Evolução do PIB per capita estadual em relação ao PIB per capita brasileiro 

Unidades da Federação (ES, MS, GO, SC, MT, TO, RN, PE, MA, PB) 

Período: 1995-2012 

 
Fonte: IBGE. Construção própria 

5.1 Cenários Específicos para o Rio Grande do Norte 

Serão considerados seis cenários para o Rio Grande do Norte. Dois deles construídos em torno 

do cenário Brasil 1 (Brasil Menor), que é o pior cenário para a economia brasileira. Outros dois 

são construídos em torno do cenário Brasil 4 (Brasil Maior), que é o melhor cenário considerado 

para o país. E, finalmente, outras duas projeções são realizadas a partir da média entre os 

cenário Brasil 2 e 3 (Brasil Médio). Resolveu-se trabalhar com essa média por não apresentarem 

resultados muito distintos. 

Os cenários para o Rio Grande do Norte são chamados de RN Menos, RN Neutro e RN Mais e 

estão associados às ações de políticas públicas frente ao cenário brasileiro. 

I. Rio Grande do Norte com o Brasil Menor 

No Brasil Menor, inflação elevada afetará mais adversamente estados com maior concentração 

de população pobre, como os do Nordeste. O impacto da redução de poder de compra será 

ligeiramente aliviado pelos programas de transferência de renda. Em conformidade com a 

instabilidade macroeconômica e inflação, o crédito fica mais restrito, principalmente para o 

conjunto mais pobre da população. O varejo e outras atividades de serviço terão desempenho 

ruim, minando atividades que foram muito importantes para o elevado crescimento estadual 

dos últimos anos. A arrecadação de impostos cai mais que a média nacional.  
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O baixo crescimento econômico nacional demanda menos investimentos em fontes alternativas 

de energia, o que também afeta adversamente o estado. 

Tendo em vista a situação do país, não parece razoável supor políticas públicas locais mais 

irresponsáveis que as verificadas em nível nacional, até mesmo porque poderia se atentar 

contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é assumido que o estado seguirá tendência 

similar ao do país (RN Neutro) ou tentará algo mais ousado, realizando ajustes (RN Mais).  

RN Neutro 

O estado seguiria a tendência nacional e não realizaria ajuste fiscal até 2018, o que deterioraria 

as contas públicas. O impacto de médio prazo é mais significativo, já que há perda de 

atratividade para atividades empresariais. Fica cada vez mais escassa a possibilidade de se 

utilizar políticas públicas para ajudar na recuperação da economia. 

Nessas condições, haveria retrocesso na relação PIB per capita RN/PIB per capita Brasil, que 

tenderia para 52% em 2035, o que é inferior aos 56,2% estimados para 2015. Amenizaria a 

situação social, principalmente dos menores municípios, as políticas federais de transferência de 

renda. 

O PIB, avaliado em reais de 2014, seria igual a R$65,5 bilhões, equivalente a 0,90% do total 

nacional, e o PIB per capita seria de R$16.633. Tais números indicam crescimento, entre 2015 e 

2035, de 29,38% do PIB e de 13,09% no PIB per capita. As taxas anuais de crescimento seriam, 

respectivamente, de 1,23% e 0,59%. 

RN Mais 

Há ajuste fiscal local para evitar que a crise nacional contamine mais fortemente o estado. O 

esforço, que naturalmente contaria com suporte político e da sociedade civil, permitiria ao 

estado implementar, na década dos 2020, políticas públicas para compensar parte dos efeitos 

adversos sobre suas contas públicas. 

A organização institucional alcançada pelo estado, necessária para evitar o pior, também 

consegue atrair investimentos para infraestrutura e outras atividades públicas. Medidas para 

melhorar a qualidade educacional estariam inseridas nesse contexto de maior organização 

institucional. 

O PIB per capita chegaria a R$ 17.592 em 2035, equivalente a 55% do nacional, algo 

ligeiramente inferior ao estimado para 2015 (56,2%). O PIB seria de R$ 69,3 bilhões, ou 0,96% 

do PIB brasileiro. Para atingir esses resultados, o PIB cresceria 36,84% entre 2015 e 2035, 

equivalente a taxa anual de 1,50%. O PIB per capita teria avançado, ao longo desse ciclo, em 

19,61%, ou 0,86% ao ano. 
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II. Rio Grande do Norte com o Brasil Médio 

No Brasil Médio, a inflação corroeria o poder aquisitivo da população mais pobre até que ajustes 

começassem a ser implementados, o que ocorreria mais depressa do que na hipótese do Brasil 

Menor. Até que isso ocorresse, as atividades varejistas e de serviços privados sofreriam mais 

intensamente que a média nacional. O resultado não seria pior em função das políticas de 

transferência de renda do Governo Federal. A arrecadação de impostos cairia mais que a média 

nacional. 

Do ponto de vista energético ambiental, o menor crescimento econômico inicial demandaria 

menos investimento em fontes alternativas de energia. Contudo isso se reverteria ao longo da 

década dos 2020, na medida em que a situação econômica começasse a se normalizar.  

No contexto do Brasil Médio, também não haveria muito espaço para uma gestão pública pior 

que a do Brasil. A deterioração do quadro econômico, com impactos adversos sobre as contas 

públicas, serviria como barreira natural a tentativas nessa direção. Por esse motivo serão 

consideradas ações em sintonia com as políticas adotadas em nível federal (RN Neutro), mas 

também é razoável supor a possibilidade de um bom arranjo institucional que permita ações 

mais ousadas, resultando no cenário RN Mais. 

RN Neutro 

O estado segue o país e começa a realizar ajustes mais robustos a partir de 2019. Contudo, 

algumas ações pontuais podem ser encaminhadas ainda no ciclo eleitoral que se encerra em 

2018.  

Seguindo a tendência nacional, investimentos retraem para subirem na década dos 2020. 

Superados os desafios de curto prazo mais profundos, o estado retoma a tendência de crescer 

acima da média nacional. 

Quando o país voltar a crescer, o embate meio ambiente e geração de energia surge novamente 

com intensidade. As vantagens comparativas do estado atrairiam investimentos para explorar 

fontes limpas de energia.  

Novos ciclos de ganho de poder aquisitivo da população mais pobre garantem bons resultados 

para os setores de serviço, com impactos positivos também na construção civil e outros setores 

da indústria de transformação. 

Nesse cenário de neutralidade de ações, o PIB per capita, avaliado em reais de 2014, chegaria a 

R$20.616 em 2035, sendo 58% da média nacional. O PIB chegaria a R$81,2 bilhões, crescimento 

de 60,36% em relação ao valor de 2015. Esse desempenho requereria expansão média anual de 

2,27%. 
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RN Mais 

O estado realiza reformas mais ousadas às implementadas em nível Federal. Apesar das 

adversidades fiscais dos anos iniciais, as mudanças realizadas revertem mais aceleradamente o 

quadro de caos das contas públicas. A melhor organização do setor público, fruto dessas 

reformas, eleva a eficiência, viabilizando de forma mais barata e com menos riscos os 

investimentos e concessões para explorar serviços públicos. Investimentos em fontes limpas de 

energia intensificam-se. 

O PIB per capita, avaliado em reais de 2014, atingiria R$ 21.326 em 2035, expansão de 45% em 

relação ao valor de 2015. A taxa anual de crescimento seria igual a 1,79%. O PIB cresceria 

65,89% entre 2015 e 2035, ou 2,44% anual, valendo R$ 83,9 bilhões (1,04% do PIB nacional).   

Esses resultados foram obtidos assumindo que o PIB per capita potiguar valeria 60% do PIB 

nacional em 2035. 

III. Rio Grande do Norte com o Brasil Maior 

O impacto do Brasil Maior sobre o Rio Grande do Norte se daria pela estabilidade monetária, 

que preservaria o poder aquisitivo da população, e pelos benefícios trazidos pela maior 

flexibilidade na legislação trabalhista, já que esse é um dos fatores de produção relativamente 

abundantes na região (principalmente a menos qualificada). 

Num cenário em que a economia brasileira crescesse de forma consistente, alicerçada em 

importantes reformas, o dilema entre meio ambiente e progresso ganharia mais peso. Nesse 

contexto, o estado atrairia investimentos em proporção relativamente maior à média nacional. 

O cenário de expansão favorece serviços como o turismo, que também teria expansão de 

investimento no estado. Além desses resultados, as tendências de redução do déficit 

habitacional e de ampliação da infraestrutura básica se intensificariam. 

O cenário RN Neutro, seguindo a tendência nacional, já traria perspectiva de grande avanço 

para o estado. Não parece provável haver espaço político para avanços superiores a esse. 

Contrapondo-se à essa tendência nacional, assume-se a possibilidade de menos avanços locais, 

que seria o cenário RN Menos. Essa possibilidade parece bastante plausível, já que não é raro 

acomodações em relação a reformas públicas, que normalmente envolvem desgastes políticos, 

quando a situação econômica fica mais confortável. 

RN Neutro 

O cenário de neutralidade seria aquele em que esforço similar ao realizado na esfera Federal 

fosse replicado no estado. Nessa situação, os efeitos das boas políticas nacionais ganhariam 

potência máxima no estado, pois a iniciativa privada encontraria um ambiente de negócios mais 
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ágil e menos burocrático, o que traria menor risco de passivos e mais oportunidades. A 

organização das contas públicas abriria espaço para reduções marginais de impostos e de taxas 

cobradas, sem risco de deteriorar os cofres públicos. 

Nesse, que seria o melhor cenário traçado, o PIB per capita estadual valeria 69% do brasileiro, 

expansão de 13 pontos percentuais em relação a 2015. Seria quase que uma reprodução do 

desempenho verificado de 1995 a 2015. Com isso, o PIB per capita alcançaria R$23.880, 

expansão de 62,36% em relação ao valor estimado para 2015, representando crescimento 

médio de 2,33% ao ano. O PIB chegaria a R$94,0 bilhões, sendo 1,2% da geração de riqueza do 

país. Esse valor seria conseguido através de um crescimento médio anual de 2,99%. 

RN Menos  

Quando a situação econômica está boa, é normal que o senso de urgência para realizar 

reformas se reduz. É com essa premissa que o cenário RN Menos foi construído. Algumas 

poucas reformas seriam feitas, seguindo inclusive o consenso nacional sobre a necessidade de 

implementá-las. A situação confortável do país garantiria expansão do estado. Contudo, mais ao 

final do ciclo, os custos da não realização dos ajustes e reformas cobrariam o preço através de 

menor crescimento econômico, maior desorganização, estado ineficiente e cada vez mais 

custoso à sociedade. 

Nesse cenário, o PIB per capita potiguar equivaleria a 63% do nacional, situação ainda bastante 

melhor aos atuais 56%. Em termos monetários, o PIB per capita seria de R$ 21.804 e o PIB de R$ 

85,9 bilhões, ou 1,10% do nacional. O PIB per capita cresceria, ao longo de todo ciclo, 48,24%, 

média anual de 1,89%. A expansão total do PIB seria de 69,60%, o que daria 2,55% ao ano.  

6. Projeção do IDH 

6.1 IDH Saúde (Longevidade) 

O IDH Longevidade é computado através da seguinte fórmula: 

mínimo valor  máximovalor 

mínimo valor observada nascer  ao vida dea expectativ
.




elongevidadIDH  

No presente trabalho, foram adotados os mesmos valores máximo e mínimo das duas edições 

anteriores (2000 e 2010) do IDHM: valor máximo = 85 anos; valor mínimo = 25 anos. 

Será assumido que as expectativas de vida ao nascer não serão afetadas pela dinâmica da 

economia. Assim, haverá apenas um cenário para essa variável. Como parte expressiva da 

elevação da expectativa de vida tem ocorrido em função de políticas públicas que afetam mais 

intensamente a mortalidade infantil, não parece razoável assumir inflexão nessas políticas. Com 
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isso, valerão as projeção contidas nas Tábuas de Mortalidade do IBGE, de 2014, base das 

projeções populacionais também adotadas no presente trabalho. 

Um problema, contudo, é que as projeções de expectativa de vida ao nascer vão até 2030. De 

2031 a 2035 foi estimado um modelo econométrico que permitisse projetar a expectativa de 

vida até 2035. O modelo estimado foi o seguinte: t
utttvida  3

3

2

210
.exp  , sendo 

exp.vida a expectativa de vida ao nascer, t variáveis temporais, sendo  31,,2,1 t , e ut o 

resíduo assumido  2,0~ iidNu
t . O modelo foi estimado por mínimos quadrados ordinários e 

resultou na seguinte equação estimada: 

       
t

utttvida ˆ1058,600914,04876,07536,69.exp 3

1026,8

52

1002,4000558.0002095,0 75


 





3. 

 

Figura 21. Expectativa de vida ao nascer* – 

Brasil e Rio Grande do Norte, 2000 – 2035. 

 
 Fonte: Tábuas de mortalidade (IBGE, 2014), para o Brasil até 2035 e Rio Grande do Norte até 2030. A linha 

pontilhada de vermelha mostra a interpolação própria feita para o Rio Grande do Norte, de 2031 a 2035, a 

partir da seguinte equação estimada através de mínimos quadrados ordinários com informações de 2000 

a 2030: 
352 1058,600914,04876,07536,69.exp tttvida  

, onde t é uma 

variável que indica tempo definida como  31,,2,1 t . Os valores de 2031 a 2035 foram interpolados 

assumindo, respectivamente,  36,35,34,33,32t . 

  

                                                           
3 O R2 e o R2 ajustado da equação foram iguais a 0,999. A especificação cúbica foi melhor que o modelo 

quadrático e que o polinômio de quarta ordem. 
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Tabela 7. Projeção da expectativa de vida ao nascer no Brasil e Rio Grande do Norte. 

Período: 2015, 2020,2025, 2030 e 2035 

Ano Brasil Rio Grande do Norte 

2015 75,436 75,48 

2020 76,741 76,57 

2025 77,797 77,41 

2030 78,638 78,04 

2035 79,301 78,53* 

Fonte: Tábuas de Mortalidade (IBGE, 2014). *Projeção própria.  

 

Como pode ser observado na tabela 7, a expectativa de vida ao nascer projetada para o Rio 

Grande do Norte em 2035 é de 78,53 anos. A substituição desse valor na fórmula resulta em IDH 

Longevidade de 0,8922.  

6.2 IDH Renda 

O IDHM renda é computado da seguinte maneira: 

 
).ln().ln(

).ln(/ln
.

mínimareferênciamáximareferência

mínimareferênciacapitarenda
rendaIDH




 . 

No cômputo dos IDHs de 2010, as referências mínimas e máximas foram estipuladas, 

respectivamente, em R$ 8,00 e R$ 4.033, em reais de 1º de agosto de 2010. A renda per capita 

mensal do Rio Grande do Norte, a partir dos dados do Censo 2010 do IBGE, foi igual a R$ 545,42, 

também avaliada em reais de 1º de agosto de 2010. Esses números resultaram em IDH.renda de 

0,678. 

Nota-se, pela fórmula do IDH.renda, que o conceito relevante não é o de PIB per capita, mas sim 

o de renda per capita. Por esse conceito, transferências recebidas pela população local, seja 

através de políticas assistenciais ou aposentadoria, seriam somadas à geração de renda 

proveniente das atividades econômicas ocorridas no estado. É possível obter a renda, uma vez 

que a pesquisa do IBGE ocorre em nível residencial, permitindo que tais informações sejam 

auferidas. 

Para efeitos de simulação, foi considerado que a renda per capita cresceria até 2035 na mesma 

taxa que o PIB per capita estadual. Embora alguns estudos mostrem que a renda de estados 

mais pobres têm crescido acima do PIB, devido a transferências, a análise de vários anos não 

revela padrão tão direto e os valores dependem bastante do ano inicial de comparação. Por 

exemplo, a média de crescimento do PIB per capita RN e da renda per capita RN, no intervalo 

1996-2013 foram, respectivamente, 4,6% e 3,4%. De 2000 a 2013 essas médias foram 4,8% e 
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4,3%. Esses dois intervalos captam momentos de baixo crescimento da economia nacional. Se 

concentrarmos em períodos em que o desempenho do país foi melhor, a conclusão seria 

oposta, com o PIB per capita crescendo a taxas inferiores à renda per capita. Por exemplo, de 

2006 a 2013, as médias foram, respectivamente, iguais a 4,9% e 5,3%; já de 2008 a 2013, 

encontramos 4,3% e 5,8%. 

Tendo em vista essa falta de padrão e também ao fato de que os cenários para o Rio Grande do 

Norte já terem sido construídos sob hipóteses em que o estado iria melhor que o Brasil, parece 

razoável assumir que renda e PIB per capita crescerão a taxas similares de 2013 a 2035. Além 

disso, como as análises já consideram preços fixos, os valores de referência serão mantidos 

iguais para efeitos do cômputo do IDH.renda. A tabela 8 mostra, para cada um dos 6 cenários 

estaduais, a renda per capita, a valores de dezembro de 2014, e os respectivos IDHs projetados 

para 2035. 

No melhor cenário projetado para o estado, o IDH.renda alcançaria 0.794 em 2035. Como 

referência, em 2010, os três estados mais bem posicionados nesse quesito foram o Distrito 

Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, com IDH respectivamente iguais a 0,863, 0,789 e 0,782. 

Tabela 8. Renda per capita e IDH renda do Rio Grande do Norte: projeções para 2035. 

(Como referência, o IDH renda de 2010 foi 0,678) 

Variável 
BR menos BR neutro BR mais 

RN neutro RN mais RN neutro RN mais RN menos RN neutro 

Renda/capita R$ 962 R$ 1.017 R$ 1.156 R$ 1.196 R$ 1.370 R$ 1.454 

IDH renda 0,727 0,736 0,757 0,762 0,784 0,794 

Projeções próprias. 

 

6.3 IDH Educação 

O IDHM educação é composto por dois sub-indicadores: índice de frequência escolar 

(I.frequência) e o índice de escolaridade (I.escolaridade). O I.escolaridade refere-se ao 

percentual da população adulta (18 anos ou mais) com ensino fundamental completo. Trata-se 

assim de uma variável com elevada inércia, pois a população mais velha que forma o universo 

total dessa amostra pouco contribuirá para melhorar esse indicador. Assim, para verificar 

esforços recentes focados nas novas gerações, mede-se o fluxo escolar da população jovem 

através do I.frequência. Este é composto pela média aritmética simples do percentual das 

crianças de 5 e 6 anos na escola, percentual das crianças de 11 a 13 anos nos finais do ensino 

fundamental, percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e 

percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo.  

 



 

 45 
www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

O IDH educação é computado através da seguinte fórmula: 

3 2 ... deescolaridaIfrequênciaIeducaçãoIDH   

Para prospectar a respeito dos diversos indicadores que compõem a fórmula do IDH educação, 

será considerada a evolução recente ocorrida no Brasil e nas diversas Unidades da Federação. 

Iniciando pela proporção de crianças de 5 a 6 anos frequentando escola, o Rio Grande do Norte 

obteve um dos melhores resultados para o país no Censo de 2010, 94,58%, saindo de 81,32% 

em 2000. Poucos estados observaram desempenho superior em 2010: Ceará (96,29%), Sergipe 

(94,63%) e Piauí (95,24%). Entre alguns estados com resultado pior, vale citar São Paulo 

(94,49%), Santa Catarina (91,17%), Rio de Janeiro (93,47%) e Distrito Federal (92,46%). A média 

nacional saiu de 71,47% em 2000 para 91,12% em 2010. Dada a evolução recente, não há 

motivos para duvidar que será fácil atingir o máximo nesse indicador, que, embora 

teoricamente seria 100%, na prática pode ser ligeiramente inferior. Por exemplo, sabe-se que na 

Finlândia várias famílias preferem educar seus filhos em casa nos anos iniciais, sem que isso 

comprometa a qualidade futura do aprendizado. Nesse sentido, também pode-se argumentar 

que peculiaridades de cada família poderiam limitar o máximo a uma proporção inferior a 100%. 

Assim, independente do cenário, será assumido que, em 2035, 97% das crianças entre 5 e 6 

anos estarão frequentando escolas. 

No caso do percentual de jovens entre 11 a 13 nos anos finais do ensino fundamental, houve 

grande avanço de 2000 a 2010, sendo que a média nacional saiu de 59,13% para 84,86%. O Rio 

Grande do Norte partiu de 49,10% em 2000 para 85,04% em 2010. O melhor estado nesse 

quesito, em 2010, foi Santa Catarina, onde 91,51% dos jovens de 11 a 13 anos cursavam anos 

finais do ensino fundamental, seguido pelo Rio Grande do Sul (89,69%), Paraná (89,13%) e São 

Paulo (89,04%). De uma forma geral, todos os estados evoluíram inversamente à proporção 

observada em 2000: os melhores situados em 2000 cresceram menos e os mais defasados 

expandiram mais, convergindo para a média nacional. Esses números revelam que tem havido 

pequena evasão escolar e/ou baixo percentual de retenção até essa faixa etária. Mas, ainda 

assim, é de se esperar que os percentuais dessa variável sejam inferiores aos verificados entre 

crianças de 5 e 6 anos frequentando escolas. Para 2035, será assumido que 93% dos jovens de 

11 a 13 anos estarão nos anos finais do ensino fundamental ou o terão completado, valor 

próximo ao verificado atualmente em Santa Catarina. 

À medida em que eleva-se o percentual de jovens de 11 a 13 em anos finais do ensino 

fundamental, deve-se igualmente esperar que haja elevação no percentual daqueles de 15 a 17 

anos com o fundamental completo. Em fases iniciais de esforço para massificar a frequência 

escolar, é normal que haja grande discrepância entre ambas, mas que tende a se dissipar com o 

tempo, após concluída essa transição. Para ilustrar, em 2000 apenas 39,72% daqueles de 15 a 17 

anos tinham completado o ensino fundamental, valor que subiu para 57,24% em 2010. O 

destaque nessa estatística é São Paulo, onde 71,21% haviam completado o fundamental em 
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2010, contra 60,53% em 2000. Santa Catarina vem em seguida, com 69,19% em 2010 e 54,02% 

em 2000. O Rio Grande do Norte partiu de 27,22% em 2000 para 48,77% em 2010. Será assim 

assumido que, em 2035, o Rio Grande do Norte contará com 90% dos jovens de 15 a 17 anos 

ensino com fundamental completo. 

Por fim, o último componente do índice de frequência mostra o percentual das pessoas de 18 a 

20 anos com ensino médio completo. Nessa fase já é esperado haver maior evasão escolar, algo 

que deve ser verificado mais intensamente em áreas mais pobres, onde a população sente 

necessidade precoce de trabalhar, não completando o ciclo escolar. Para retratar, no Brasil 

24,82% daqueles entre 18 e 20 anos de idade possuíam o médio completo em 2000, proporção 

que saltou para 41,01% em 2010. O Rio Grande do Norte seguiu essa tendência e saltou de 

16,94% para 36,11%. O Distrito Federal apresentava maior valor em 2010, 53,48%, tendo saído 

de 29,93% em 2000. Em São Paulo, a proporção em 2010 foi de 52,33%, tendo sido 39,37% em 

2000. Em função da massificação da educação em séries inferiores, é razoável supor que haverá 

grande elevação desse percentual no futuro. Mas ainda fica a dúvida sobre qual seria um 

patamar razoável.  

Estatísticas da Unesco podem auxiliar nesse propósito, apesar da informação mais próxima a 

aqui utilizada seja o percentual da população frequentando o ensino médio (upper secondary). 

Seguem as informações de alguns países em 2013: Austrália, 72,54%; Chile, 82,83%; França, 

86,94%; Itália, 88,49%; Coreia, 90,76%; Portugal, 72,11%; Espanha, 78,53%. Naturalmente, o 

percentual com o médio completo não pode superar a frequência. Tendo em vista essas 

informações, uma das projeções para o percentual de jovens de 18 a 20 anos de idade com 

médio completo em 2035, no Rio Grande do Norte, será de 70%, valor obtido nos melhores 

cenários econômicos para o Brasil. Num ambiente econômico mais adverso, em que o 

estímulo ao abandono do ensino médio torna-se maior devido à necessidade de obtenção de 

renda, esse percentual seria de 65%. 

O item relacionado à escolaridade da população adulta, I.escolaridade, mostra o percentual da 

população de 18 anos ou mais com fundamental completo. No cômputo do IDH de países, esse 

componente de escolaridade avalia o percentual da população, entre 25 e 64 anos, com 

fundamental completo4. Apesar da diferença conceitual, ainda assim é válido utilizar 

informações internacionais para auxiliar na parametrização das projeções, a fim de que elas 

estejam embasadas em números razoáveis.  

Na tabela 9 é possível visualizar essas informações para vários países. Os dados não 

necessariamente referem-se ao mesmo ano, mas sempre representam informações posteriores 

a 2007. No caso do Brasil, o dado é de 2012 e revela que apenas 54,63% da população de 25 a 

64 possuía o ensino fundamental completo. Interessante notar que os dados do Censo 2010, 

                                                           
4 Mais precisamente, avalia-se o percentual da população entre 25 a 26 anos com pelo menos o “nível 

secundário inferior” completo. 
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utilizados para computar os IDHMs municipais e estaduais, mostram que 54,92% da população 

com 18 anos ou mais possuíam o fundamental completo. Parece assim haver bastante 

similaridade entre ambas estatísticas, fato que autoriza a utilização dos dados da tabela 9 para 

alicerçar, em certa medida, projeções para 2035. 

 

Tabela 9. Percentual da população de 25 a 64 anos com fundamental completo 

País Percentual da população de 25 a 64 anos 

Noruega 97,06 

Alemanha 96,56 

Suíça 95,75 

Estados Unidos 95,2 

Suécia 87,46 

Coreia 82,9 

França 80,47 

Irlanda 79,56 

Singapura 78,14 

Itália 75,68 

Chile 72,86 

Espanha 69,87 

Brasil 54,63 

Fonte: http://data.uis.unesco.org/ 

 

Até 2035, parte relevante da população analfabeta e com baixa escolaridade terá morrido, pois 

constituem um grupo etário mais velho. Mas, ainda assim, parte expressiva da população atual 

que não obteve fundamental completo ainda permanecerá na amostra, reduzindo o percentual 

da população de 25 a 64 anos com fundamental completo. Isso é verdade para o Brasil, mas 

mais significantemente para aquelas Unidades da Federação com maior contingente de pessoas 

sem o fundamental completo, como os estados do Nordeste. Para efeitos comparativos, o 

Censo 2010 revelou que o Ceará era, entre os estados nordestinos, o que possuía a maior 

proporção de pessoas acima de 18 anos com fundamental completo (48,83%), seguido pelo Rio 

Grande do Norte com 48,60%. O Distrito Federal e o Rio de Janeiro lideravam com 72,32% e 

64,65%, respectivamente. São Paulo vinha em terceiro, com 62,91%. 

Assim, apesar do grande esforço que tem ocorrido nos últimos anos para que a população 

frequente a escola, a forte inércia dessa estatística dificilmente permitirá que ela supere os 

valores do Distrito Federal em 2035, que já é um valor próximo ao verificado no Chile em 2011 

(72,86%). O próprio afunilamento da pirâmide etária, com um número cada vez menor de 

jovens nascendo, elevará a inércia nesses percentuais. Assim, será projetado que 67% da 

população do Rio Grande do Norte acima de 18 anos terá o ensino fundamental completo em 
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2035, número inferior ao observado no Chile em 2011 e na Espanha em 2012 (69,87%), mas 

superior ao do Rio de Janeiro em 2010. 

Importante ressaltar que o IDH educação procura medir o nível de escolaridade que, apesar de 

estar avançando nos últimos anos, não vem sendo acompanhada da devida melhoria na 

qualidade. Assim continua valendo as suposições anteriores sobre melhoria na qualidade 

educacional que não deve ocorrer de forma revolucionária, nem no estado e nem no país. Com 

isso, a melhoria no IDH educação, mesmo que represente avanço na qualidade média da mão de 

obra do estado, não elimina a deficiência na qualidade de ensino e aprendizagem. 

 

Tabela 10. Projeção para o IDH educação e seus componentes. Rio Grande do Norte, 2035. 

 IDH 

Edu-

cação 

Índice 

de 

frequên

-cia 

Índice de 

escola-

ridiade 

% 5 a 6 

anos na 

escola 

% 11 a 13 

anos nos 

anos finais 

fundam. ou 

fundamen- 

tal completo 

% 15 a 17  

anos: 

funda- 

mental 

completo 

% 18 a 

20 anos: 

médio 

comple-

to 

% 18 anos 

ou mais 

com 

funda-

mental  

completo 

IDH 

Educ 2010* 

0,597 0,66 0,48 94,58 85,04 48,77 36,11 48,60 

BR menos1 0,793 0,86 0,67 97,00 93,0 90,00 65,00 67,00 

BR mais1 0,801 0,87 0,67 97,00 93,0 90,00 70,00 67,00 

Fonte: * PNUD, Ipea, FJP (20113).; 1. Projeções próprias 

 

A tabela 10 sumariza os indicadores do IDHM educação projetados para 2035, além de mostrar, 

na primeira linha, os valores de 2010 para efeitos de comparação. É possível notar que em 

ambos cenários há grande melhoria em relação ao valor de 2010 (0,597). Se nos dados de 2010 

a melhoria ocorria mais agudamente nos anos iniciais, nos próximos isso tenderá a ocorrer mais 

em função da melhoria de frequência e de conclusão do ensino médio e fundamental. 

6.4 O IDH-M 2035 

Tendo projetado os três componentes do IDH-M do Rio Grande do Norte para 2035, é  possível 

projetar o índice geral. A tabela 11 mostra, para cada combinação de cenário do Brasil e do Rio 

Grande do Norte, o IDH-M geral e os subindicadores.  

Para efeitos de comparação, o IDH-M do Brasil em 2010 ficou em 0,727, após ter registrado 

0,493 em 1991 e 0,612 em 2000. O IDH-M potiguar evoluiu de 0,428 em 1991, para 0,552 em 

2000, passando para 0,684 em 2010. Seguindo o país, a maior parte da melhoria do indicador 

ocorreu nos índices de longevidade (0,591 em 1991, 0,7000 em 2000 e 0,792 em 2010) e 

educação (0,242 em 1991, 0,396 em 2000 e 0,597 em 2010).  



 

 49 
www.institutopublix.com.br 

www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br 

 

Tabela 11. Projeção para o IDH-M e seus componentes para o Rio Grande do Norte em 2035. 

Indicador 
BR menos BR “Neutro” BR mais 

RN menos RN mais RN menos RN mais RN menos RN mais 

IDH-M 0,801 0,805 0,812 0,814 0,824 0,828 

IDH-M 

Longevidade 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 

IDH-M 

Renda 0,727 0,736 0,757 0,762 0,784 0,794 

IDH-M 

Educação 0,793 0,793 0,793 0,793 0,801 0,801 

Projeções próprias. 

 

A partir de 2010, até 2035, o IDH de longevidade não terá crescimento similar ao verificado 

entre 1991 e 2010, já que há limite natural para expansão na expectativa de vida ao nascer. 

Contudo, o maior ganho ocorrerá devido à melhoria nos indicadores de frequência e 

escolaridade média da população adulta, que partem de uma base bastante pequena em 2010. 

Essa melhoria será o principal fator por trás do crescimento do IDH-M do Rio Grande do Norte, 

cuja valor projetado deverá alcançar 0,801 no pior cenário e 0,828 no melhor. 

Sobre esses valores, é importante ter cuidado ao compará-los com os de outros países, uma vez 

que o IDH-M utiliza alguns sub-indicadores que distinguem-se aos utilizados no cômputo de IDH 

de países.  

7. Considerações Finais 

Os cenários para o Rio Grande do Norte estão intimamente relacionados com o desempenho 

macroeconômico da economia brasileira. Um ambiente mais estável, com maior segurança para 

investimento e inflação baixa tende a favorecer o estado em proporção superior ao Brasil. 

No que diz respeito a políticas locais, estas serão mais eficientes para o crescimento potiguar se 

partirem de um estado mais bem organizado e eficiente, que consuma menos recursos públicos, 

mas garanta contas públicas solventes. Devem ser priorizadas políticas que reduzam riscos e 

custos à atividade produtiva. A massificação de educação de excelente qualidade deve ser 

obsessão para garantir melhor distribuição de renda e maior crescimento econômico. 
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