
 

 

Resultados do PIB do 3º Trimestre de 2020 
Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020 

     RESUMO 

• A taxa de crescimento do PIB no 3º trimestre de 2020 foi de 7,7%, na comparação com 
o trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal. 

• Os destaques positivos pelo lado da oferta foram a forte expansão, na margem com 
ajuste sazonal, da indústria (14,8%) e serviços (6,3%). Já pela demanda, o consumo das 
famílias e a formação bruta de capital fixo (FBCF) aumentaram, na margem, 7,6% e 
11,0%, respectivamente. 

• Os indicadores coincidentes e o carregamento estatístico mostram que a atividade 
continuará crescendo a taxas elevadas no final do ano. No 3T20, o bom resultado do 
PIB se dá pela melhora da indústria e comércio. Para o 4T20, espera-se que a 
contribuição do setor de serviços seja o principal determinante do aumento do PIB. 

• O crescimento para o ano de 2019 foi revisado de 1,1% para 1,4%, destaque para a 
elevação do setor de serviços, pelo lado da oferta, e aumento do consumo das famílias 
e da formação bruta de capita fixo, pelo lado da demanda. 

• A taxa de poupança no 3T20 alcançou 17,3% do PIB, maior valor para o terceiro 
trimestre desde 2013, e com elevação de 3,7 p.p. em relação ao mesmo período de 
2019. Essa foi a maior expansão interanual para o terceiro trimestre desde o início da 
série. Esse incremento na taxa de poupança será fundamental para fortalecer e dar 
tração a retomada da economia em 2021. 

• A forte recuperação da atividade, do emprego formal e do crédito, aliadas ao 
aumento da taxa de poupança, pavimentam o caminho para que a economia 
brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021 sem a necessidade 
de auxílios governamentais. 

• O crescimento da atividade brasileira se manterá em taxas superiores as observadas 
nos últimos anos somente com a retomada da agenda de reformas estruturais e da 
consolidação fiscal. 

 

Introdução 

Após a forte crise econômica e sanitária, que levou a grande parte dos países do mundo a 
um período de recessão, já está em curso a retomada da atividade na economia global. O Brasil se 
destaca neste contexto pela rápida recuperação da atividade, com o robusto crescimento no 3T20. 
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Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a expansão econômica no 3T20 foi de 7,7%, em relação 
ao trimestre imediatamente anterior com ajuste sazonal.  

Apesar do resultado positivo na margem, o nível da atividade está -3,9% abaixo do mesmo 

trimestre de 2019 (variação interanual), valor igual ao projetado no último Boletim Macrofiscal da 

SPE (nov/20) e inferior as estimativas de mercado, coletadas pela Bloomberg e pelo Broadcast. As 
projeções anuais para o PIB de 2020 têm melhorado consistentemente desde meados deste ano.  A 
recuperação da economia evidencia-se na melhora das expectativas para o 3T20, segundo o Focus. 
A mediana da projeção interanual no final de maio era próxima a -8,0%, já no último relatório Focus 

do dia 27/11/20, o valor projetado é de -3,8%, próximo ao resultado divulgado pelo IBGE (-3,9%).  

O bom resultado da retomada da atividade econômica pode ser explicado pelo crescimento 
generalizado de todos setores e subsetores pelo lado da oferta. Conforme destacado nos últimos 
Boletins Macrofiscal da SPE, a melhora no trimestre divulgado deveu-se pelo bom desempenho da 
indústria e do comércio. Embora o setor de serviços tenha crescido 6,3%, a recuperação é mais lenta. 
No entanto, espera-se que este setor seja a principal força motriz para o crescimento no último 
trimestre deste ano e no primeiro semestre de 2021. 

Ademais, o crescimento para o ano de 2019 foi revisado de 1,1% para 1,4%, destaque para a 
elevação do setor de serviços (0,4 p.p.), pelo lado da oferta, e aumento do consumo das famílias (0,4 

p.p.) e da formação bruta de capita fixo (1,1% p.p.), pelo lado da demanda. 

As medidas econômicas tempestivas adotadas pelo Governo Federal em parceria com o 
Congresso Nacional foram fundamentais para a reversão da tendência de deterioração da atividade. 
Atualmente, observa-se que diversos setores da economia já recuperaram os níveis anteriores a 
pandemia e há uma vigorosa criação de postos formais de trabalho. Para que a economia continue 
trilhando taxas mais elevadas de crescimento, é imprescindível a retomada da agenda de 
consolidação fiscal e reformas estruturais. Dessa forma, as medidas emergenciais foram essenciais 
para que se pudesse formar um escudo de proteção para a economia, revertendo a tendência 
negativa do PIB no início da pandemia e permitindo uma retomada mais rápida da atividade 
econômica.  

Os indicadores coincidentes e o carregamento estatístico indicam que a atividade continuará 
crescendo a taxas elevadas no final do ano. O bom resultado do PIB no segundo semestre de 2020, 
a retomada dos empregos e a continuidade da expansão do crédito sugerem que a economia 
continuará avançando em 2021 sem a necessidade de auxílios governamentais. 

 

Análise do resultado do PIB do 3º trimestre de 2020 

No 3º trimestre de 2020, a atividade econômica brasileira apresentou aumento de 7,7% em 
relação ao trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana 

das expectativas de mercado, em termo de variação na margem, as projeções eram:  i) Focus 
(mediana com o ajuste da SPE): 8,4%; ii) Bloomberg: mediana de 8,7% (mínima de 7,4% e máxima de 

11,2%) iii) AE-Broadcast: mediana de 8,8% (mínima de 7,4% e máxima de 9,5%).  
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A vigorosa recuperação da atividade, na margem e com ajuste sazonal, sucede a forte 
retração ocorrida no primeiro semestre deste ano. Pode-se observar na tabela 1 que a  retomada foi 
ampla e alcançou praticamente todos os setores e subsetores da oferta, assim como a maioria dos 
componentes da  demanda.  

Tabela 1 – Resultado do PIB do 3º trimestre de 2020 

 

Após a forte expansão no primeiro trimestre da pandemia (2,9% no 1T20), a agropecuária 
apresentou acomodação no 3T20, retraindo 0,5% na margem com ajuste sazonal. O setor mostrou 
ter sido pouco impactado pelas restrições do isolamento social, pois a safra de 2020 deverá ser 
recorde atingindo um volume de grãos de 252 milhões de toneladas,  4,4% superior à obtida em 

2019, segundo estimativa do IBGE (LSPA outubro/20). 

Os principais setores da oferta, indústria e serviços, registraram as maiores taxas de 
crescimento histórico, nesta última divulgação do IBGE das contas nacionais trimestrais (CNT). Pelo 
que se observa no gráfico a seguir, confirma-se a recuperação da economia na forma de “V”, 
revertendo o pior resultado histórico observado no 2T20. 
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2020.
III

2020.III 
(anualizado)

2020 
(carry 
over)

PIB p.m 1.8 1.4 -3.4 1.6 -0.3 -10.9 -3.9 0 0.2 -1.5 -9.6 7.7 34.6 -5.1
 Oferta
   Agropecuária 1.3 0.6 1.8 -1.4 4.0 2.5 0.4 0 -1.7 2.9 -0.2 -0.5 -1.8 2.2

   Indústria 0.7 0.4 -3.5 1.0 -0.3 -14.1 -0.9 0 0.1 -0.9 -13.0 14.8 73.5 -4.0

   Serviços 2.1 1.7 -3.5 1.8 -0.7 -10.2 -4.8 0 0.4 -1.5 -9.4 6.3 27.8 -5.2
 Demanda

   Consumo das Famílias 2.4 2.2 -4.1 2.3 -0.7 -12.2 -6.0 0 0.4 -2.0 -11.3 7.6 34.2 -6.3

   Consumo do Governo 0.8 -0.4 -3.7 -0.1 -0.8 -8.5 -5.3 0 -0.3 -0.5 -7.7 3.5 14.7 -4.9

   FBCF 5.2 3.4 -4.0 0.5 6.0 -13.9 -7.8 0 -2.7 2.4 -16.5 11.0 51.9 -5.4

   Exportação 4.1 -2.4 -1.9 -4.8 -2.4 0.7 -1.1 0 1.7 -1.9 1.6 -2.1 -8.3 -1.6

   Importação (-) 7.7 1.1 -9.0 0.6 5.2 -14.6 -25.0 -4.7 -0.5 -12.4 -9.6 -33.2 -14.7

Variação % ante trimestre anterior          
(com ajuste sazonal)

Fonte: IBGE.  Elaboração: SPE/ME.   *2020 = acumulado em 4 trimestre até 2020.III.

Variação % ante mesmo 
trimestre do ano anterior2018 2019 2020*
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Gráfico 1 - Retomada da Economia: Recuperação em”V” 

 

A Indústria cresceu 14,8% na margem no 3T20, com ajuste sazonal (variação interanual de 

queda de 0,9%). O destaque positivo é o forte crescimento da transformação; eletrecidade e gás, 
água, esgoto e; construção civil que aumetaram 23,7%, 8,5% e 5,6%, respectivamente. Esse resultado 
indica que o nível da produção industrial recuperou praticamente a perda do ano e voltou ao nível 
do 1T20. Os dados divulgados das CNT confirmam a melhora indicada pela pesquisa industrial 
mensal (PIM), que sugeria variação de 22,3% no 3T20.  A continuidade do crescimento em outubro, 
segundo a PIM, sugere um carregamento estatístico de 4,1%. Ou seja, caso o nível da indústria para 
novembro e dezembro se mantenham inalterados, o 4T20, segundo a PIM, crescerá na margem 
acima de 4%. 

O setor de Serviços também apresentou bom resultado, elevando 6,3% na margem (variação 
interanual de -4,8%). Conforme apresentado nos últimos relatórios da SPE, a retomada deste setor 
tem sido menos rápida do que a indústria, mas deverá representar a principal fonte do crescimento 
da atividade no 4T20 e ao longo de 2021. O destaque da recuperação se dá para a melhora no 
comércio, outros seviços e transporte, armazenagem e correio que cresceram 15,9%, 12,5% e 7,8%, 
respectivamente. O resultado divulgado pelo IBGE confirma a melhora já apontada na PMS1, Pesquisa 
Mensal de Serviços, que registrou uma alta de 8,6% no 3T20. Apesar de ainda não terem sido 
divulgados os dados para o mês de outubro da PMS, o carregamento estatístico para o 4T20 é de 
2,2%. 

Pelo lado da demanda, semelhante ao bom resultado dos setores da oferta, houve expansão 
de todos componentes internos. O Consumo das famílias registrou seu maior aumento desde 1996 
(desde o início das séries dos dados trimestrais), com elevação de 7,6%, quando comparado ao 2T20 
com ajuste sazonal. Os Investimentos indicaram bom resultado no último trimestre, crescendo 11,0% 
em relação ao 2T20, com ajuste sazonal. A rápida retomada do nível dos investimentos foi um fator 

 
1 A PMS abrange parte do setor de serviços divulgado pelas CNT. O valor adicionado do comercio, da administração 
pública, saúde e educação não são computados pela pesquisa mensal. 
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que surpreendeu de forma positiva, diante dos impactos negativos da pandemia neste componente. 
A rápida recuperação pode ser  explicada, em parte, pelo restabelecimento da produção de bens de 

capital, que cresceu 43,7% no terceiro trimestre (IBGE – PIM). Semelhante ao ocorrido no 2T20, as 

exportações líquidas elevaram-se no 3T20, devido à retração nas exportações (-2,1%) e recuo mais 
severo nas importações (-9,6%). 

O resultado divulgado hoje pelo IBGE mostra que, embora o nível da atividade esteja abaixo 
do mesmo período do ano anterior para a maioria dos países, o patamar do PIB brasileiro é superior 

ao de vários países, inclusive quando comparado a alguns países emergentes (Chile, México e 
Colômbia).  

Gráfico 2 - PIB - Var. % t/t-4  

 

Para o último trimestre de 2020, as séries ajustadas sazonalmente dos indicadores 
coincidentes sinalizam continuidade do crescimento da atividade econômica. A PIM de out/20 já 
registrou uma elevação de 1,1% em comparação a set/20. Apesar de outras pesquisas mensais do 
IBGE (PMS e PMC) para out/20 não terem sido divulgadas, vários indicadores como o fluxo 
pedagiado de veículos, licenciamento de veículos, indicadores de atividade e consultas a SPC e ao 
Usecheque sugerem melhora no mês de outubro e, para as séries que já foram atualizadas, 
continuidade do crescimento em novembro. Ademais, destaca-se o elevado carregamento 
estatístico para o 4T20 das pesquisas mensais do IBGE, superando 2% de expansão. 

A menor deterioração da atividade e a rápida recuperação deveram-se ao trabalho conjunto 
do Governo Federal e do Congresso Nacional na elaboração e implementação de políticas 
econômicas que suavizassem os efeitos do coronavírus. Um dos objetivos de tais medidas foi 
justamente atenuar os impactos negativos sobre a economia, buscando a preservação dos empregos 
e à sobrevivência das empresas. Dessa forma, as medidas adotadas possibilitaram uma retomada 
mais rápida da atividade econômica, minimizando os efeitos negativos que essa pandemia pode 
gerar no longo prazo.  
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No entanto, vale destacar que o crescimento da atividade brasileira deverá se manter elevado 
nos próximos anos mediante a continuidade da agenda de reformas estruturais e a consolidação 
fiscal, que se demonstrou exitosa em 2019. 

 

Conclusão 

O resultado do PIB no 3T20 apresenta forte recuperação da economia brasileira, confirmando a 
retomada em “V” da atividade. Os indicadores coincidentes sugerem manutenção da tendência de 
crescimento do PIB para os últimos meses deste ano, confirmando a expectativa de crescimento 
elevado no segundo semestre de 2020. Os setores da Indústria e Comércio foram os principais 
motores para a atividade no 3T20, enquanto o setor de Serviços deverá apresentar a maior 
contribuição para o aumento do PIB no 4T20 e início de 2021. 

A forte recuperação da atividade, do emprego formal e do crédito neste semestre 
pavimentam o caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro 
semestre de 2021 sem a necessidade de auxílios governamentais. É importante frisar que a 
retomada da atividade e do emprego, que ocorreu nos últimos meses, compensará a redução 
dos auxílios. Outro fator positivo será a melhora das condições financeiras que continuarão 
impulsionando a atividade, principalmente com a retomada da agenda de reformas. Ademais, 

a forte elevação da taxa de poupança no 3T20 (17,3% do PIB), que alcançou o maior valor para 
o terceiro trimestre desde 2013, sinaliza que a trajetória de consumo será suavizada no começo 
de 2021 sem a necessidade de novos auxílios governamentais. Além disso, esses dados 
sinalizam que a economia brasileira vai ganhando tração para manter a retomada econômica 
em 2021. 

O escudo de políticas sociais criado para amenizar o sofrimento econômico e social 
causados pela pandemia deve ser desarmado, dando espaço para a agenda de reformas 
estruturais e consolidação fiscal – único meio para que a recuperação se mantenha pujante. O 
fraco crescimento do PIB nos últimos anos é uma consequência da baixa produtividade, fruto 
da má alocação de recursos na economia brasileira. Desta forma, o único caminho que poderá 
gerar a elevação do bem-estar dos brasileiros serão medidas que consolidem o lado fiscal de 
nossa economia e corrijam a má alocação de recursos, aumentem a produtividade e incentivem 
a expansão do setor privado. 


