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Expectativa do PIB para 2020 passa a ser de -6,25% 
 

Em meio à pandemia provocada pelo novo Coronavirus, que colocou a 
economia mundial na rota de uma recessão, novos indicadores que 
demonstram o impacto da paralisação das atividades e a crise na economia 
brasileira foram divulgados nos últimos dias. No mercado de trabalho formal os 
dados do Caged, divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 
demonstraram um saldo (diferença entre admitidos e demitidos) negativo de 
1,1 milhão de trabalhadores com carteira assinada nos meses de março e abril.  
Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que retrata a ocupação 
formal e informal, revelou que o Brasil perdeu 4,9 milhões de ocupações no 
trimestre encerrado em abril. Os números do Produto Interno Bruto (PIB), para 
os primeiros três meses do ano, em relação ao quarto trimestre de 2019, 
também foram conhecidos. Neste período, a economia nacional recuou 1,5%, 
sendo que a Agropecuária, setor com melhor desempenho, cresceu 0,6%. A 
Indústria caiu -1,4%, a Construção Civil -2,4%  e o setor de Serviços, -1,6%.  
Ainda dentro dos indicadores do PIB, o Consumo das Famílias retraiu 2,0%.  
Neste cenário, as expectativas para o resultado do PIB em 2020 sofreram novo 
tombo. Conforme a Pesquisa Focus, realizada semanalmente pelo Banco 
Central, a economia brasileira neste ano apresentará queda de 6,25%, o que 
supera as retrações projetadas pelo Fundo Monetário Internacional (-5,3%) e 
pelo Banco Mundial (-5,0%).  Foi a 16ª semana consecutiva em que estas 
estimativas pioraram.   
 

A economia brasileira, mesmo depois do crescimento modesto nos últimos anos 
(1,3% em 2017 e 2018, e 1,1% em 2019) iniciou 2020 com expectativas um 
pouco melhores. Diante do novo cenário, e com o resultado do PIB do primeiro 
trimestre do ano, já se sabe que ela retrocedeu ao patamar de 2012.  
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Os indicadores já divulgados demonstram a força da crise econômica no País e, 
por isso, as estimativas para o resultado do PIB em 2020 continuam se 
deteriorando.  Aguarda-se que os resultados de abril a junho apresentem 
contração ainda mais forte.   Ainda sem uma tendência de desaceleração da 
doença provocada pela COVID-19 no Brasil e com a ausência de um tratamento 
eficaz para combatê-la, ganha força a preocupação de como será o caminho 
para a recuperação. O ambiente de incertezas ainda é dominante e, por isso, 
muito se questiona se a recuperação brasileira será em V, U ou W.   

 

Produto Interno Bruto (PIB) – 1º trimestre/20 

 

As projeções para a inflação também sofreram redução. O levantamento 
realizado pelo Banco Central passou a estimar que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no País, terminará 2020 
com alta de 1,55%. Caso confirmado, será o menor  patamar registrado desde o 
início do Plano Real, em 1994. Para 2021 espera-se elevação de 3,10%. 
 

Conforme a pesquisa do Banco Central, o dólar encerrará o ano em R$5,40, o 
mesmo número registrado na pesquisa anterior (22/5).  A moeda americana, 
que chegou perto de R$6,00, encerrou o mês de maio em R$5,4263 (29/5).  
 

As estimativas para a taxa Selic foram mantidas em 2,25% para 2020.   Para 
2021 o mercado passou a projetar 3,38%. 



Informativo Econômico                                       01/06/2020 

 

3 
Banco de Dados – CBIC  

 

Importante ressaltar que a pandemia provocada pelo novo Coronavirus castiga 
toda a economia mundial. No primeiro trimestre deste ano, em relação aos 
últimos três meses de 2019, a China sofreu retração de 9,8%, Portugal -3,9%, 
Itália -4,7% e Espanha -4,2%. 

 

 

 

 

 

10/jan 29/mai 10/jan 29/mai 10/jan 29/mai 10/jan 29/mai

IPCA (%) 3,58 1,55 3,75 3,10 3,50 3,50 3,50 3,50

PIB (% do crescimento) 2,30 -6,25 2,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 4,04 5,40 4,00 5,08 4,02 4,80 4,10 5,00

Meta Taxa Selic - Fim de período (%a.a.) 4,50 2,25 6,25 3,38 6,50 5,13 6,50 6,00

Produção Industrial (% do crescimento) 2,10 -3,59 2,50 2,50 2,50 2,50 2,20 2,60

Balança Comercial (US$ Bilhões) 37,31 45,50 35,00 45,00 32,70 44,83 31,10 43,00

Preços Administrados (%) 3,81 1,00 4,00 3,80 3,75 3,60 3,50 3,50
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