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SEÇÃO IV

Atividade econômica: PIB no segundo 
trimestre de 2020

Conforme esperado, os resultados referentes ao produto interno bruto (PIB) do se-
gundo trimestre de 2020, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), apresentaram, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a 
maior retração do nível de atividade econômica da série histórica iniciada em 1996. 
A queda do PIB foi de 11,4% em relação ao mesmo trimestre de 2019 e de 9,7% 
em comparação com o primeiro trimestre de 2020, em termos dessazonalizados. 
Cabe notar que essa forte retração veio em linha com as projeções divulgadas pelo 
Ipea no início de junho,1  mas revelou-se menos intensa que as previsões medianas 
iniciais dos analistas de mercado participantes da pesquisa Focus do Banco Central 
do Brasil (BCB) – que previam, no início de junho, uma queda de 14% do PIB 
na série com ajuste sazonal, e foram gradualmente revendo suas estimativas para o 
trimestre até chegarem, no final de agosto, a uma queda esperada de 10,5%, mais 
próxima do valor observado.  

Por terem vindo relativamente próximos das previsões divulgadas pela Diretoria 
de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea em junho, os dados do 
segundo trimestre não deverão implicar alterações substanciais em nossas previ-
sões para o PIB em 2020 e 2021. De fato, o cenário macroeconômico esperado 
continua sendo, na ausência de novo recrudescimento das condições sanitárias 
associadas à pandemia, de recuperação forte no segundo semestre de 2020 e de 
crescimento moderado em 2021. Contudo, alguns indicadores macroeconômicos 
recentes têm apresentado recuperação mais rápida do que nossos modelos previam 
no início de junho, o que deve refletir-se nas novas previsões a serem divulgadas no 
final de setembro.

A queda do PIB no segundo trimestre de 2020 foi disseminada entre quase todos os 
seus componentes, tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. Pelo lado 
da demanda, o consumo das famílias caiu 13,5% em relação ao mesmo trimestre de 
2019 e 12,5% na margem, na série com ajuste sazonal. No caso da formação bruta 
de capital fixo (FBCF), essas quedas foram de 15,2% e 15,4%, respectivamente. 
O consumo do governo, por sua vez, caiu 8,6% em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior e 8,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, em termos 
dessazonalizados. O único componente da demanda agregada que cresceu no perí-
odo foram as exportações líquidas, fruto do pequeno crescimento das exportações 
(0,5% em termos interanuais e 1,8% na margem) e da forte redução das impor-
tações (14,9% e 13,2%, respectivamente). Por isso, a absorção interna caiu mais 

1 Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/atividade-economica-revisao-das-previsoes-de-crescimen-
to-20202021-2/>.

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/atividade-economica-revisao-das-previsoes-de-crescimento-20202021-2/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/atividade-economica-revisao-das-previsoes-de-crescimento-20202021-2/
Jose Ronaldo Castro Souza Junior
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que o PIB (tabela 2). Pelo lado da oferta, a indústria e os serviços apresentaram 
retrações significativas: enquanto o PIB da indústria caiu 12,7% na comparação 
interanual e 12,3% na margem, o PIB dos serviços contraiu 11,2% e 9,7%, nas 
mesmas bases de comparação. O setor agropecuário foi o único a apresentar varia-
ção positiva, com crescimento interanual de 1,2% e na margem de 0,4%.

A dimensão inédita da crise aguda vivida no segundo trimestre alterou considera-
velmente até mesmo o ajuste sazonal da série de PIB. Como mostra o gráfico 2, a 
queda do primeiro trimestre aumentou em cerca de 1 ponto percentual (p.p.) em 
relação à divulgação anterior.

TABELA 1
Contas nacionais trimestrais – divulgação do segundo trimestre de 2020
(Em %)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Dimac/Ipea.

  
  

Trimestre/trimestre 
anterior dessazonalizado 

Trimestre/Igual trimestre 
do ano anterior Acumulado 

3T19 4T19 1T20 2T20 3T19 4T19 1T20 2T20 no 
ano 

em quatro 
trimestres 

PIB a preços de mercado 0,1 0,5 -2,5 -9,7 1,2 1,7 -0,3 -11,4 -5,9 -2,2 
Impostos sobre produtos 0,2 -0,3 -1,4 -14,0 1,8 1,9 -0,4 -15,6 -8,1 -3,0 
Valor adicionado a preços básicos 0,3 0,6 -2,4 -9,3 1,1 1,6 -0,2 -10,8 -5,5 -2,1 

Agropecuária 1,1 -0,7 0,5 0,4 2,1 0,4 1,9 1,2 1,6 1,5 
Indústria 0,5 0,1 -0,8 -12,3 1,0 1,5 -0,1 -12,7 -6,5 -2,5 

Extrativa 12,7 0,8 -4,7 -1,1 4,0 3,4 4,8 6,8 5,8 4,7 
Indústria de transformação -0,9 0,1 -1,9 -17,5 -0,5 1,1 -0,8 -20,0 -10,7 -5,0 
Eletricidade e gás, água, esgoto, ativ. de gestão de  
resíduos -1,2 -0,1 -0,3 -4,4 1,6 -0,8 -1,8 -5,8 -3,8 -1,7 

Construção 0,7 -3,0 -3,3 -5,7 4,4 1,0 -1,0 -11,1 -6,1 -1,6 
Serviços 0,1 0,6 -2,2 -9,7 1,0 1,6 -0,5 -11,2 -5,9 -2,2 

Comércio 0,4 -0,2 -1,4 -13,0 2,4 2,2 0,4 -14,1 -6,9 -2,2 
Transporte, armazenagem e correio -0,1 1,3 -2,4 -19,3 -1,0 1,0 -1,6 -20,8 -11,3 -5,5 
Informação e comunicação  0,9 1,0 -2,0 -3,0 4,2 4,6 1,3 -3,2 -1,0 1,8 
Atividades financeiras, de seguros e serviços  
relacionados 1,7 0,9 0,2 0,8 1,3 3,0 2,0 3,6 2,8 2,5 

Atividades Imobiliárias 0,3 0,2 0,3 0,5 1,9 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 
Outras atividades de serviços 0,0 0,8 -5,3 -19,8 0,9 1,5 -3,4 -23,6 -13,6 -6,1 
Adm., defesa, saúde e educação públicas e  
seguridade social -0,7 1,0 -1,4 -7,6 -0,6 0,4 -0,4 -8,6 -4,5 -2,3 

 

GRÁFICO 1
Taxa de variação do PIB
(Em %)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 2
Taxa de variação do PIB com ajuste sazonal: divulgação 
de junho versus divulgação de setembro
(Em %)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Dimac/Ipea.
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Uma questão que chama a atenção é o desempenho pior que o esperado para o con-
sumo do governo e para o setor de administração pública. De acordo com o IBGE, 
para a administração pública (excluindo saúde e educação), os “serviços de insti-
tuições focadas em atender o público e sem possibilidade de atendimento on-line, 
como museus e parques” não adicionaram valor no período. Em relação à educação 
pública e mesmo à educação privada de crianças muito pequenas (creches), ativida-
des nas quais o funcionamento online não foi possível,  o tratamento foi análogo.

Por último, os indicadores coincidentes de investimentos projetavam uma queda 
ainda mais intensa na FBCF, como divulgado no dia 6 de agosto pela Carta de Con-
juntura. A diferença se deu especialmente devido ao comportamento da construção 
civil – que teve um desempenho significativamente melhor que o esperado. Ainda 
assim, a queda da FBCF foi muito forte, o que, combinado com a elevação da pou-
pança (de quase 2 p.p. do PIB em relação ao mesmo trimestre de 2019), gerou, ao 
menos temporariamente, uma poupança externa negativa. Essa elevação temporá-
ria da poupança pode indicar uma maior capacidade de retomada do consumo e do 
investimento do setor privado (haja vista que a poupança do setor público piorou) 
nos próximos trimestres.

TABELA 2
Absorção interna versus PIB
(Em %)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

  
  

Trimestre/trimestre anterior 
dessazonalizado 

Trimestre/Igual trimestre 
do ano anterior Acumulado 

3T19 4T19 1T20 2T20 3T19 4T19 1T20 2T20 no ano em quatro 
trimestres 

PIB a preços de mercado 0,1 0,5 -2,5 -9,7 1,2 1,7 -0,3 -11,4 -5,9 -2,2 
Absorção interna (demanda internal final + var.  
de estoques) 0,8 -0,5 -0,8 -13,3 2,3 2,4 0,8 -13,7 -6,5 -2,0 

Demanda interna final 0,7 -0,3 -0,7 -12,5 1,4 1,3 0,2 -12,7 -6,3 -2,4 
Consumo total 0,3 0,4 -1,5 -11,5 1,1 1,7 -0,6 -12,3 -6,4 -2,5 

Consumo das famílias 0,5 0,4 -1,9 -12,5 1,9 2,1 -0,7 -13,5 -7,1 -2,5 
Consumo do governo -0,4 0,4 0,2 -8,8 -1,4 0,3 0,0 -8,6 -4,4 -2,4 

FBCF 1,5 -3,5 2,3 -15,4 2,9 -0,4 4,3 -15,2 -5,7 -2,1 
Exportações de bens e serviços -2,2 2,3 -1,3 1,8 -4,4 -5,1 -2,2 0,5 -0,8 -2,8 
Importaçoes de bens e serviços 0,2 -2,6 0,8 -13,2 2,2 -0,2 5,1 -14,9 -5,0 -1,8 

 

GRÁFICO 3
Taxas de investimento e de poupança – valores 
acumulados em quatro trimestres
(Em % do PIB)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 4
Taxas de investimento e de poupança – segundos 
trimestres de 2017 a 2020
(Em % do PIB)

Fonte: IBGE. 
Elaboração: Dimac/Ipea.
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É importante notar que os dados referentes ao PIB no segundo trimestre refletem 
uma dinâmica mensal da atividade econômica caracterizada por uma forte retra-
ção em abril, mas uma recuperação parcial dos principais indicadores já a partir 
de maio. Assim, a economia já se encontra em processo de recuperação há alguns 
meses, e a questão relevante é como manter, no restante do ano e ao longo de 2021, 
essa retomada em ritmo satisfatório. Nesse sentido, o desafio para as autoridades 
econômicas reside em buscar, diante das restrições impostas pela precariedade das 
contas públicas no país, um ritmo adequado de transição das medidas excepcionais 
de política voltadas para a preservação de empregos, renda e produção – que têm se 
revelado fundamentais na atenuação dos efeitos da crise e na retomada da atividade 
econômica –, para um regime de política que continue a prover suporte ao setor 
produtivo e assistência aos mais necessitados, mas seja fiscalmente sustentável.

TABELA 3
Indicador Ipea mensal de FBCF – ajustado pelos novos dados
(Em %)

Fonte: IBGE, Ipea e Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). 
Elaboração: Dimac/Ipea.

  
  

Contra período anterior 
dessazonalizado1 Contra igual período do ano anterior Acumulado 

Abr./20 Maio/20 Jun./20 TRIM2 Abr./20 Maio/20 Jun./20 TRIM no ano 
Em 

doze 
Meses 

FBCF -26,3 31,9 1,4 -15,4 -30,1 -11,6 -4,0 -15,2 -5,7 -2,1 
     Máquinas e equipamentos -42,0 70,1 -7,1 -25,9 -46,7 -16,6 -13,9 -25,6 -9,6 -5,2 

Nacional -44,8 50,5 14,4 -27,4 -53,5 -37,1 -14,4 -35,5 -18,8 -9,7 
Importadas -21,8 146,2 -56,7 -12,8 -17,8 64,0 -12,5 13,4 24,1 10,8 

     Construção civil -16,4 17,6 8,4 -6,5 -20,7 -7,2 6,1 -7,4 -2,8 0,1 
     Outros -11,5 4,9 -1,6 -11,3 -13,7 -10,5 -7,0 -10,3 -3,9 1,7 
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