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O PIB do terceiro trimestre de 2020 variou 
7,7%, abaixo das expectativas do mercado. 

 

Comentário Arazul Capital: O resultado do PIB 
no terceiro trimestre recuperou parte das perdas 
do segundo, mas surpreendeu negativamente 
em relação às expectativas do mercado e ainda 
se encontra distante do patamar pré-crise. A 
despeito dos resultados positivos nos dados da 
indústria e comércio, e do retorno de grande 
parte das atividades econômicas, a velocidade 
da retomada está atrelada a extensão dos 
gastos públicos. O limitado espaço fiscal do 
governo, entretanto, e a solvência do setor 
público no longo prazo são fatores que, 
associado ao grave cenário prospectivo para o 
mercado de trabalho, podem limitar o 
crescimento em 2021. 

 

No terceiro trimestre de 2020 o Produto Interno Bruto 

variou 7,7%, considerando a série com ajuste sazonal, em 

comparação com o segundo trimestre do ano. Quando 

comparado ao mesmo trimestre de 2019, sofreu queda de 

3,9%. Com esse resultado, o Brasil recupera parte das 

fortes perdas do segundo trimestre, mas ainda está 

distante do patamar pré-pandemia.  

 

Na análise entre os setores, em comparação com o 

trimestre imediatamente anterior, a agropecuária 

registrou variação negativa de 0,5%, a indústria teve 

crescimento de 14,8% e os serviços aumentaram em 6,3%. 

O resultado da indústria foi influenciado, principalmente, 

pelo crescimento nas indústrias de transformação 

(23,7%), seguido de eletricidade e gás, água, esgoto, 

atividades de gestão de resíduos (8,5%), construção (5,6%) 

e Indústrias extrativas (2,5%). No setor de serviços, todos 

os grupos apresentaram crescimento, com destaque para 

comércio (15,9%), transporte, armazenagem e correio 

(12,5%) e outras atividades de serviços (7,8%).  

Pela ótica da despesa, e ainda em comparação com o 

segundo trimestre de 2020, a formação bruta de capital 

fixo cresceu 11,0%, ao passo que a despesa de consumo 

das famílias teve expansão de 7,6% e a despesa de 

consumo do governo cresceu 3,5%. Em relação ao setor 

externo, as exportações de bens e serviços caíram 2,1%, 

mas o recuo maior veio das importações de bens e 

serviços (-9,6%). Tal resultado é motivo de preocupação, 

dado que a indústria brasileira é fortemente dependente 

da importação de bens de capital, e uma queda brusca no 

volume de importações, como a observada, pode 

impactar a modernização e a capacidade produtiva do 

país. 

Quando comparamos o PIB do terceiro trimestre de 2020 

com o mesmo trimestre de 2019 o resultado segue 

negativo, influenciado, principalmente pelo recuo da 

indústria (-0,9%), dada a queda no setor de construção (-

7,9%) e indústrias de transformação (0,2%). Por outro 

lado, a atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, 

atividades de gestão de resíduos registrou aumento de 

3,8%, reflexo da melhora nas bandeiras tarifárias que se 

mantiveram verdes por todo o trimestre. As indústrias 

extrativas também tiveram resultado positivo (1,0%) 

puxadas pelo crescimento da extração de petróleo e gás. 

 

O maior desafio segue sendo o setor de serviços. O valor 

adicionado de serviços sofreu queda de 4,8% nesta base 
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de comparação, com destaque para a queda de outras 

atividades de serviços (-14,4%) e transporte, 

armazenagem e correio (-10,4%). Vale destacar ainda o 

recuo no setor de administração, defesa, saúde e 

educação públicas e seguridade social (-5,4%), comércio (-

1,3%), informação e comunicação (-1,3%). Do lado 

positivo, contudo, estão as atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados (6,0%) e atividades 

imobiliárias (2,7%).  

A agropecuária foi o único setor que contribuiu para a 

geração de valor adicionado, na comparação com o 

terceiro trimestre de 2019, variando 0,4%. Resultado 

explicado, principalmente, pelo crescimento da produção 

e ganho de produtividade da atividade Agricultura, puxado 

pelo aumento da produção de café (21,6%), cana de 

açúcar (3,5%), algodão (2,5%) e milho (0,3%). Por outro 

lado, as culturas de laranja e feijão, cujas safras também 

são significativas nesse trimestre, registraram queda de 

3,4% e 4,0%, respectivamente. 

Ainda em comparação com o mesmo trimestre de 2019, 

os principais compontentes da demanda apresentaram 

retração no segundo trimestre deste ano. A formação 

bruta de capital fixo caiu 7,8%, influenciada pela queda na 

produção e importação de bens de capital, bem como pela 

queda no setor de construção. A despesa de consumo das 

famílias também registrou resultado negativo (-6,0%) 

refletindo as medidas de distanciamento social que 

impactaram tanto na oferta quanto na demanda por 

serviços.  

Vale destacar ainda a queda das exportações (1,1%) e 

importações (25%), nessa base de comparação. Os recuos 

mais relevantes no que diz respeito às exportações foram: 

máquinas e equipamentos, outros equipamentos de 

transporte, veículos automotores e metalurgia. Em 

relação às importações, os destaques foram: veículos 

automotores, derivados de petróleo, máquinas e 

equipamentos, outros equipamentos de transportes e 

serviços 

O resultado do terceiro trimestre de 2020 surpreendeu 

negativamente em relação as previsões do mercado que 

indicavam um alta de aproximadamente 8,8% no terceiro 

trimestre, em relação ao trimestre imediatamente 

anterior, baseadas nos resultados positivos da indústria, 

comércio e serviços, que nas pesquisas de periodicidade 

mensal indicavam um terceiro trimestre melhor do que o 

demonstrado na divulgação de hoje. Há que se considerar 

ainda as recorrentes revisões do IBGE na série trimestral 

do PIB, que repercute diretamente nas análises forward 

looking. 

 

Segundo a agência classificadora de risco de crédito Austin 

Rating, o desempenho PIB brasileiro no segundo trimestre 

de 2020 ocupa o 25º lugar dentro de um ranking com 51 

países, empatado com a Holanda. Neste ranking, a Tunísia 

e a França ocupam as primeiras colocações (19,8% e 

18,7%, respectivamente) e a Arábia Saudita a última 

(1,2%). É importante chamar atenção, contudo, que esse 

ranking é construído levando em consideração apenas a 

variação em relação ao trimestre imediatamente anterior, 

não ponderando a dinâmica anterior à crise de cada 

economia.  

Por conta do grave efeito da pandemia sobre a atividade 

econômica, o governo agiu através de medidas 

emergenciais que limitaram o tamanho da queda do PIB 

no segundo trimestre desse ano, contribuíram para o 

resultado positivo do terceiro, e devem seguir 

influenciando a retomada. É preciso levar em 

consideração, no entanto, o limitado espaço fiscal para a 

expansão dos auxílios emergenciais em 2021, em um 

contexto de incerteza sobre o fim da pandemia. No que 

diz respeito ao crescimento potencial da economia, 

entendemos que, além de uma política fiscal responsável 

e o controle efetivo da inflação, as reformas 

microeconômicas devem voltar a ser pautadas com 

seriedade.  


