
 

 

Macro Alerta | PIB tem queda histórica com efeitos da 

pandemia 

O PIB brasileiro no segundo trimestre de 2020 cedeu 11,4% frente ao mesmo período do ano passado e 9,6% 

frente o primeiro trimestre deste ano, na série ajustada sazonalmente. Acumulada em quatro trimestres, a 

queda do PIB é de 2,2%. 

De forma geral, o desempenho do PIB foi pior do que sugeriram outros dados oficiais do mesmo período, 

mas melhor do que o esperado no momento mais agudo da pandemia. Neste sentido, vale também pontuar 

o importante impacto amortecedor das medidas econômicas adotadas pelo governo ao suavizar a queda e 

impulsionar a recuperação já no segundo trimestre. 

No entanto, estes fatores que contribuíram para um impulso da atividade econômica, notadamente uma 

demanda reprimida derivada do período da quarentena não voltará a se repetir e as medidas emergências 

do governo, por mais que tenha arrefecido os impactos na atividade econômica terão efeito menor ao longo 

do ano. 

1T20 2T20

PIB -2,5% -9,7% -11,4%

Agropecuária 0,5% 0,4% 1,2%

Indústria -0,8% -12,3% -12,7%

Serviços -2,2% -9,7% -11,2%

Consumo das Famílias -1,9% -12,5% -13,5%

Consumo do Governo 0,2% -8,8% -8,6%

Formação Bruta de Capital Fixo 2,3% -15,4% -15,2%

Exportação -1,3% 1,8% 0,5%

Importação 0,8% -1,3% -14,9%
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Fonte: IBGE – Elaboração: Daycoval Asset 

Desta forma, apesar de pouco pior do que o imaginado o resultado do PIB do segundo trimestre divulgado 

hoje não altera de forma substancial nossa expectativa para o cenário prospectivo. Mantemos nossa 

projeção para o PIB brasileiro nos próximos anos (queda de 5,2% em 2020, alta de 3,4% em 2021 e alta de 

2% em 2022). Neste caso, o PIB brasileiro só voltará para o patamar de 2019 ao final de 2022. 
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