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O PIB do 2º trimestre de 2020, divulgado pelo IBGE, recuou 9,7% em relação ao 1º trimestre de 2020, 
já descontados os efeitos sazonais. O resultado veio pior que nossa estimativa de -9,5% e também do 
consenso de mercado (-9,2%). Entretanto, a dispersão em torno do número era elevada e vale destacar 
que houve grande mudança nas estimativas ao longo do trimestre. Inicialmente, chegamos a esperar, em 
abril, queda de 11% no trimestre, com parte do mercado projetando números de até menos 12%. Com 
a reabertura gradual e os efeitos das transferências governamentais, a previsão de queda foi perdendo 
força nos meses subsequentes. 

Esperamos uma recuperação acelerada no 3º trimestre de 2020 (5,5% Tri/Tri) em função do relaxamento 
do isolamento social, dos grandes volumes de transferências (auxílio emergencial, compensações 
para estados, etc) e do próprio efeito elástico da atividade. Os dados divulgados até julho mostram 
a recuperação em vários segmentos da Indústria de Transformação, Varejo e Construção – oferta – e 
também do consumo e investimentos – demanda. Apesar desta aceleração na saída (3º trimestre), não 
esperamos que esta tendência se mantenha nos próximos trimestres. A redução do auxílio emergencial, o 
forte aumento do desemprego e as limitações do setor de Serviços devem fazer com que o fôlego inicial 
perca intensidade já a partir do 4º trimestre de 2020.  Apesar desta dinâmica, mas diante das informações 
já divulgadas do 3º tri, estamos revisando nossa estimativa de PIB para 2020 de -7,1% para algo próximo a 

-5%. Para o ano de 2021, esperamos crescimento em torno de 3,5% (4,7% anteriormente). A recuperação 
em 2021 dependerá dos efeitos da política monetária sobre a demanda, uma vez que acreditamos que 
o quadro fiscal representará uma força contracionista, diante da necessidade do enquadramento das 
despesas públicas.

Detalhamento

A retração do PIB no 2º trimestre de 2020 foi homogênea sob a ótica da Demanda, fruto do isolamento 
social que teve seu auge no mês de abril. A maior contração dos componentes da demanda ficou 
com a Formação Bruta de Capital Fixo (-15,4% tri/tri descontados os efeitos sazonais), mas os demais 
componentes também mostraram forte retração. Sob a ótica da Oferta, apesar da maior contração ter 
vindo da Indústria (-12,3% tri/tri descontada a sazonalidade), o destaque ficou por conta da forte retração 
dos Serviços (-9,7% Tri/Tri descontados os efeitos sazonais), queda bastantes significativa, uma vez que 
este segmento tende a ser o mais resistente aos ciclos econômicos. Na comparação anual, o PIB recuou 
11,4% ante o mesmo trimestre de 2019, com destaque para a Formação Bruta de Capital Fixo (-15,5% 
AoA), pela ótica da Demanda e da Indústria (-12,7% AoA) no lado da Oferta. 

Pela ótica da Demanda, houve outra forte contração do Consumo das Famílias (--12,5% Tri/Tri 
dessazonalizado, -13,5% AoA em relação ao mesmo trimestre de 2019). A Formação Bruta de Capital 
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Fixo, depois de ter resistido no 1º trimestre, capitulou e contraiu 15,4% Tri/Tri dessazonalizado (-15,2% 
AoA em relação ao mesmo trimestre de 2019). O Consumo do Governo recuou 8,8% no trimestre em 
relação ao 1º tri de 2020, ficando 8,6% abaixo do registrado em relação ao mesmo trimestre de 2019. As 
Exportações cresceram 1,8% no trimestre (ante o 1º tri de 2020) e expansão de 0,5% em relação ao 2º 
trimestre de 2019. Por outro lado, as Importações recuaram 13,2% no 2º trimestre de 2020 em relação 
ao 1º trimestre de 2020 (-14,9% AoA em relação ao 2º trimestre de 2019). Segundo as nossas estimativas, 
a Demanda Doméstica contraiu 12,4% no 2º trimestre em relação ao 1º tri.  

Pela ótica da Oferta, a Agropecuária cresceu 0,4% no 2º trimestre de 2020 em relação ao 1º trimestre de 
2020, já descontados os efeitos sazonais (1,2% AoA). A Indústria, puxada pela forte contração da Indústria 
de Transformação, recuou 12,3% Tri/Tri (-12,7 % AoA). A Indústria Extrativa teve queda de 1,1% Tri/Tri 
(+6,8% AoA), enquanto a Construção Civil recuou 5,7% (-11,1% AoA). O setor de Serviços recuou 9,7% 
Tri/Tri (-11,2% AoA), com destaque para a contração de 19,3% Tri/Tri dos Serviços de Transportes (-20,8% 
AoA) e dos Outros Serviços, -19,8% Tri/Tri ( -23,6% AoA). Nem mesmo o Comércio apresentou melhor 
desempenho no trimestre, com queda de 13,0% Tri/Tri (-14,1% AoA).

Fonte:  IBGE, Western Asset

Quadro 1
PIB - Consumo das Famílias e Investimento
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Quadro 2
PIB - Taxa Trimestral sazonalmente ajustada

Fonte:  IBGE, Western Asset

Fonte:  IBGE, Western Asset

Quadro 3
PIB e Demanda Doméstica, Tri/Tri anterior sazonalmente ajustado
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Fonte:  IBGE, Western Asset

Quadro 4
PIB – Contribuição por Componentes da Demanda, % Tri/Tri ano anterior

Fonte:  IBGE, Western Asset

Quadro 5
PIB e Seus Componentes, taxa acumulada em 4 trimestres %
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