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O PIB DO BRASIL NO 1º TRIMESTRE DE 2020  

Abril de 2020 
          Publicado em Junho de 2020 

O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2020, tanto na 
margem (com ajuste sazonal) como em relação a igual período no ano 
anterior, mostrou que o impacto do Covid19 na economia brasileira em 
2020 deverá ser bastante pronunciado. Mesmo com as medidas de 
isolamento social só sendo adotadas por estados e municípios a partir da 
segunda quinzena de março, o PIB retraiu 1,5% na margem e 0,3% em 
relação a março de 2019, como pode ser visto no gráfico nº 1. Dois 
aspectos devem ser salientados nestes resultados. O primeiro é que o 
segundo trimestre deverá ser bem pior uma vez que o impacto da Covid-
19 ocorreu em um 1/6 do primeiro trimestre devendo ter maior 
repercussão nos meses de abril, maio e junho, a partir de quando se 
espera relaxamento gradual das medidas de quarentena. O outro 
aspecto relevante é que a pandemia afetou a economia brasileira 
quando ela ainda apresentava nítidos sinais de estagnação. Por esta 
razão os indicadores, seja pela ótica da demanda como da oferta, 
apresentaram resultados negativos no primeiro trimestre de 2020. No 
caso da demanda, conforme gráfico nº 2, a retração do PIB (com ajuste 
sazonal) foi puxada principalmente pelo consumo das famílias, que caiu 
2,0% e responde por 65,0% do PIB. Os gastos do governo que 
representam 20,0% da produção de riqueza do país tiveram crescimento 
discreto de 0,2%. Os investimentos, por sua vez, responsáveis por 
aproximadamente 15,0% cresceram 3,1%, em grande parte  devido à 
contabilização das importações líquidas no setor de petróleo e gás. No 
setor externo as exportações contraíram 0,9%, em função da queda da 
demanda externa, e as importações cresceram 2,8% com a importação 
de máquinas e equipamentos. O que mais chama atenção nos dados do 
IBGE é a acentuada queda no consumo das famílias não só por seu peso 
na composição do PIB como também porque era este segmento da 
demanda que vinha puxando a frágil recuperação da economia 
brasileira. Do ponto de vista setorial, gráfico nº 3, os setores de serviços 
e indústria, que respondem por cerca de 74,0% e 20,0% do PIB,  
registraram retrações de -1,6% e -1,4%, respectivamente. 
Diferentemente destes dois setores, o agropecuário cresceu 0,6% no 
período em análise, mas, além de produzir alimentos, foi o setor menos 
afetado pelas políticas de distanciamento social adotadas a partir da 
segunda quinzena de março. Assim como no caso da demanda, a queda 
no setor de serviços no lado da oferta prenuncia um cenário bastante 
negativo para economia brasileira, por ser o mais afetado pelas medidas 
de isolamento social como também ser o setor que vinha sustentando a 
precária recuperação da economia brasileira. Além dos dados do PIB 
apresentados acima, alguns indícios do tamanho da crise estão nos 
dados de desemprego do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e da Pnad Contínua, do IBGE. A soma do saldo 
(admissão – demissões)  do Caged nos meses de março e abril do 
corrente ano totalizou - 1,1 mi de desempregados, sendo 66,0% no 
comercio e serviços, 21,0% na indústria, 7,5% na construção civil e 0,1% 
na agricultura.  Ademais, o estoque de emprego formal no Brasil para o 
mês de abril de 2020 é o mais baixo desde 2011. Já os dados da Pnad 
contabilizaram perda de 4,9 milhões de ocupações no trimestre de 
fevereiro a abril, sendo 3,7 milhões, 76,0% do total, informais. Em 
síntese, apesar do O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) 
ter aumentado 6,5 pontos em junho, alcançando 41,2 pontos, acima do 
patamar mínimo histórico observado nos dois meses anteriores,  
permanece abaixo de 50 pontos, o que indica falta de confiança da 
indústria. A aposta, que irá depender do sucesso das medidas sanitárias 
para achatar a curva de transmissão do vírus, da eficácia das medidas de 
mitigação econômica, da gestão do relaxamento da quarentena e da não 
ocorrência de uma segunda onda de propagação do vírus, é que no 
terceiro trimestre surjam alguns sinais de melhoria nos indicadores de 
atividade econômica. Todavia, ainda há muita incerteza quanto à 
dinâmica futura tanto no que diz respeito à economia brasileira como a 
global.  
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GRÁFICO Nº 1 - PRINCIPAIS RESULTADOS DO PIB (VAR%) A 
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MERCADO VÊ SELIC EM 2,25% ATÉ O FINAL DO ANO 
 
 

 

A continuidade nas revisões para baixo 
da mediana das expectativas do mercado 
registradas no levantamento semanal 
realizado pela pesquisa FOCUS/BCB junto 
as instituições financeiras, tanto da taxa 
de inflação (IPCA) como do PIB para a 
economia brasileira em 2020 tem 
reforçado mais um corte de 0,75% na 
taxa selic na reunião do COPOM deste 
mês. Como pode ser observado o gráfico 
nº 4, a partir da segunda quinzena de 
março, quando tem início as medidas de 
isolamento social em nível de estados e 
municípios, essas três variáveis sofrem 
expressivos ajustes para baixo nas 
expectativas para o corrente ano. Ou 
seja, o PIB passa de crescimento de 
1,48%aa para retração de 6,50%aa; o 
IPCA desacelera de 3,04%aa para 1,6%aa; 
e a selic cai 3,75%aa para 2,25%, 
respectivamente. São ajustes que 
demonstram a gravidade da crise sem 
precedentes que estamos vivendo não só 
no Brasil como no resto do mundo. 
O preocupante é que a interrupção dos 
circuitos de produção e comercialização 
neste período com pronunciados efeitos 
negativos na geração de emprego e 
renda, por razões de falhas de 
coordenação entre as esferas municipais, 
estaduais e federal na gestão das 
quarentenas, não foi suficiente para 

achatar a curva de propagação do vírus 
no país. Isto tem levado a construção de 
cenários ainda mais negativos para a 
economia brasileira por algumas 
instituições internacionais. Banco 
Mundial estima retração de 8,0% e a 
OCDE de 7,4%, podendo chegar, no caso 
de uma segunda onda do Covid19, a 
9,1%.  Ainda segundo a OCDE, no caso da 
economia global as retrações poderão 
chegar a 6,0%aa e 7,6%aa, 
respectivamente. 
Como assinalado no Panorama FIEA de 
abril, o IPCA é composto de bens 
comercializáveis que sofrem a 
concorrência externas e tem seus preços 
determinados pelo preço em dólar e pela 
taxa de câmbio (R$/US$) no Brasil.  A 
pressão do câmbio sobre o IPCA tem 
diminuído desde o final de maio em razão 
da apreciação do real frente ao dólar. A 
valorização do dólar levou as ações no 
Brasil na moeda americana a ficarem 
mais baratas, o que tem atraindo 
investidores externos; por sua vez, a 
adoção de políticas fiscais e monetárias 
de estimulo à retomada nos países 
desenvolvidos junto à possibilidade da 
produção de vacinas até o próximo ano 
tem levado a maior otimismo nos 
mercados e queda na aversão a risco. Um 
indicador de risco importante no 

mercado é o CDS (Credit Default Swap) 
de 5 anos, que, no caso brasileiro, passou 
de 376 pontos em 19/03/20 para 258 em 
15/06/20, o que favoreceu o desmonte 
das operações compradas em dólares e 
vendidas em reais reforçando a 
apreciação da moeda nacional. 
Desde que até o momento a tendência é 
de queda bastante expressiva do PIB em 
2020, acima de 7,0%, o mais provável é 
que os preços dos serviços, não 
comercializáveis, e dos administrados 
continuem em trajetória de 
desaceleração em função da insuficiência 
da demanda.  No acumulado do ano, 
janeiro a maio, o IPCA registrou deflação 
de -0,16% e, em parte, este resultado 
decorreu de variações negativas de 3,6%, 
de fevereiro a maio, no IPCA de 
monitorados e de 0,29% no IPCA de não 
comercializáveis em maio. Ante a 
possibilidade de deflação ou de IPCA 
próximo a zero em 2020, em pesquisa 
realizada junto a 83 instituições 
financeiras e consultorias, de acordo com 
matéria publicada no  Valor econômico 
de 12/06/2020, 31,0% estima selic abaixo 
de 2,25% no final do ano e 62,7% 
apostam que o Banco Central do Brasil 
encerrará o processo de corte neste 
patamar.  
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 A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA EM ABRIL DE 2020 

  

O desempenho da indústria brasileira em abril de 2020 
apresentou, devido à pandemia e as políticas de isolamento 
social, no levantamento com ajuste sazonal, queda de 
18,8%. Na comparação com o mesmo mês em 2019 a 
indústria registrou retração de 27,2% na produção. De 
acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
da Indústria (IEDI), “a pandemia do coronavírus está 
provocando uma crise recorde na indústria brasileira em 
2020. E isso sem que a recuperação dos últimos três anos 
tivesse sido capaz de recompor as perdas do período 2014-
2016. Ou seja, estamos assistindo a uma sobreposição de 
crises industriais, de modo a tornar o quadro econômico do 
país muito mais complexo e desafiador, ainda mais quando 
uma nova revolução tecnológica avança no restante do 
mundo. Os indicadores de confiança junto aos empresários 
industriais que em mai/20 permaneceram em seus níveis 

mais  baixos,  sugerem  que  a  gravidade  do  quadro  deve 
permanecer nos próximos meses, embora possa haver 
alguma pouca atenuação devido às medidas emergenciais 
de política econômica do governo e à adequação das linhas 
de produção para respeitar protocolos de distanciamento 
físico.” Ainda segundo o IEDI, “o nível de utilização da 
capacidade instalada da indústria de transformação, de 
acordo com a série da FGV com ajustes sazonais, despencou 
de 75,3% em março para 57,3% em abril de 2020, já 
descontados os efeitos sazonais, com a paralisação de 
muitas unidades produtivas. Em maio, segundo 
levantamento mais recente, o nível de utilização se 
recompôs muito parcialmente, ficando em 60,3%, isto é, 
ainda longe da média histórica, que é de 80%.” 
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INDICADORES CONJUNTURAIS DA ECONOMIA BRASILEIRA 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
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mai/19 64,49

jun/19 66,55

jul/19 65,17

ago/19 60,43

set/19 60,78

out/19 60,23

nov/19 62,42
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Indicadores do Cenário Externo

Indicadores de Confiança I
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Indicadores de Confiança II

Meses Risco Brasil

mai/19 2,62 6,40 2,73
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Indicadores de Confiança III

Meses Taxa de Câmbio Fim 

de Período R$/US$ - 

Vendas

Swap de 1 ano
Inflação esperada nos 

próximos 12 meses 

Mediana
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