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Produto Interno Bruto brasileiro caiu 4,1% em 2020

O PIB per capita, por sua vez, retraiu de 4,8% em termos reais, alcançando R$ 35.191.

Sob a ótica da produção, o setor agropecuário se destacou em 2020, crescendo 2,0%.
Influenciado, principalmente, pelo crescimento da produção e ganho de produtividade da
atividade. A indústria e os serviços caíram, respectivamente, 3,5 e 4,5%.

Na indústria, o destaque negativo foi o desempenho da atividade construção (-7,0%). As
indústrias de transformação também apresentaram queda (-4,3%).

Das atividades que compõem os serviços, os destaque foram as outras atividades de
serviços (-12,1%) (onde estão os serviços prestados às famílias), e transporte,
armazenagem e correio (-9,2%).



Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o Produto Interno 

Bruto brasileiro cresceu 3,2% no último trimestre do ano



Sob a ótica da produção, o setor agropecuário se destacou 

em 2020, crescendo 2,0% 



Em relação ao mesmo trimestre de 2019, a Formação Bruta de 

Capital Fixo teve alta de 13,5%

A despesa de consumo das famílias caiu
3,0% no último trimestre de 2020, em
comparação ao mesmo período de 2019.
Resultado explicado pelo recuo da massa
de rendimentos em termos reais, alta na
inflação neste trimestre, e os efeitos do
distanciamento social.

A despesa de consumo do governo também
recuou (-4,1%). A Formação Bruta de
Capital Fixo, por sua vez, teve alta de 13,5%.
Avanço justificado pelo aumento das
importações e da produção interna de bens
de capital.



Apesar da queda menos expressiva do que a esperada, foi a maior 

variação negativa em trinta anos

O resultado do PIB do quarto trimestre divulgado
hoje surpreendeu positivamente em relação às
expectativas do mercado, apesar disso, foi o pior
tombo da economia já registrado desde 1990.

É preciso considerar que 2020 foi marcado por forte
intervenção governamental no sentido de mitigar os
efeitos da crise sanitária sobre a renda das famílias e
o faturamento das empresas.

O limitado espaço fiscal do setor público, o grave
cenário prospectivo para o mercado de trabalho e já
esperada redução do grau de estímulo monetário,
conjuntamente, são fatores que impõem grandes
desafios para uma recuperação mais forte da
economia brasileira neste ano de 2021.
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