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 O Relatório Focus desta semana, divulgado pelo Banco 

Central na segunda-feira (31), trouxe a 9ª melhora 

seguida na projeção do PIB para 2020, com a mediana 

passando de -5,46% para -5,28%. A expectativa de 

inflação subiu pela 3ª semana seguida, de 1,71% para 

1,77%. As projeções para a Selic permaneceram 

inalteradas em 2,00% a.a. para o fim deste ano. A 

previsão para a taxa de câmbio cresceu levemente, de 

R$/US$ 5,20 para R$/US$ 5,25, após seis semanas de 

estabilidade. 

 

 Na segunda-feira (31) o Governo Federal apresentou o 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 ao 

Congresso Nacional que estima uma receita de R$ 1,560 

trilhão e projeta uma receita líquida de R$ 1,283 trilhão. 

As despesas primárias serão de R$ 1,516 trilhão em 2021 

e, com isso, o Governo espera um resultado deficitário 

de R$ 233,6 bilhões. Para o ano que vêm, o Governo 

estabeleceu um salário mínimo de R$ 1.067,00 ajustado 

à variação do INPC de 2,09%. 

 

 Divulgado pelo IBGE na terça-feira (01), o PIB do Brasil 

no segundo trimestre teve uma queda de -9,7% em 

relação ao 1º trimestre do ano. Das atividades 

econômicas, apenas a agropecuária apresentou um leve 

desempenho positivo de 0,4% nesta base de 

comparação, enquanto indústria (-12,3%) e serviços       

(-9,7%) foram altamente afetadas pela crise da 

pandemia de Covid-19. Pela ótica da demanda, apenas 

as exportações registraram crescimento (1,8%) na 

passagem do 1º para o 2º trimestre de 2020. A formação 

bruta de capital fixo (-15,4%) foi o componente de 

demanda que mais recuou nesta base de comparação. 

 

 O impacto da pandemia na atividade econômica 

mundial do 2º trimestre deste ano foi intenso. Com 

exceção da China, que foi afetada mais cedo pela 

pandemia de Covid-19 e teve um impacto econômico 

mais concentrado no 1º trimestre, as principais 

economias do mundo tiveram um 2º trimestre bastante 

negativo1. Neste contexto, com a queda de -9,7% do PIB 

do Brasil no 2º trimestre e um recuo de -2,5% no 1º 

trimestre, o país entra em recessão técnica por registrar 

dois trimestres consecutivos de crescimento negativo. 

 

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 28 de agosto de 2020 

 
Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Resultado Primário do Governo Central e previsões para 

2020 e 2021 – Valores correntes em R$ bilhões 

 

Notas: *Resultado aprovado na Lei de Orçamento Anual em janeiro de 2020. 

**Valor revisado em julho de 2020. *** Estimativa do PLOA 2021. 

Fonte: Tesouro Nacional - ME | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Produto Interno Bruto (%) – Brasil, 2ºtrimestre de 2020 

Principais 

Indicadores 

2º trim 

2020/ 

1º trim 

2020* 

2º trim 

2020/ 

2º trim 

2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 4 

trimestres 

PIB -9,7 -11,4 -5,9 -2,2 

Oferta 

Agropecuária 0,4 1,2 1,6 1,5 

Indústria -12,3 -12,7 -6,5 -2,5 

Serviços -9,7 -11,2 -5,9 -2,2 

Demanda 

Consumo das 

Famílias 
-12,5 -13,5 -7,1 -2,5 

Consumo do 

Governo 
-8,8 -8,6 -4,4 -2,4 

Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF) 
-15,4 -15,2 -5,7 -2,1 

Exportação 1,8 0,5 -0,8 -2,8 

Importação -13,2 -14,9 -5,0 -1,8 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Mediana das Expectativas 

de Mercado

PIB (% a.a.) -5,28

IPCA (% a.a) 1,77

Selic (% a.a) 2,00

Câmbio (R$/US$) 5,25

Comportamento das 

últimas 4 semanas

72,2

-23,5
-120,5 -161,3 -124,3 -120,2 -95,1 -124,1

-787,4

-233,6

¹Veja sobre os resultados do PIB do 2º trimestre das principais economias do mundo na seção Atividade Econômica do Boletim Econômico Capixaba 

de agosto disponível em: https://bit.ly/dBEC_ago20.  

 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://bit.ly/dBEC_ago20
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 Na quarta-feira (02), a Fenabrave divulgou os dados sobre 

o licenciamento de veículos na Indústria e no Comércio. As 

vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 9,1% 

na passagem de julho para agosto. Em relação a agosto de 

2019, as vendas recuaram -24,8% e no acumulado de 

janeiro a agosto de 2020, a comercialização de carros de 

passeio e utilitários leves teve queda de -35,7% na 

comparação com o mesmo período do ano passado. 

 

 Na quinta-feira (03) houve a divulgação dos resultados da 

produção industrial brasileira medida pela PIM-PF, do 

IBGE. A indústria nacional cresceu 8,0% em julho, quando 

comparado ao mês de junho. É o terceiro mês consecutivo 

de crescimento da produção, em que 25 dos 26 setores 

apresentaram taxa positiva. Na comparação com junho de 

2019, houve queda de -3,0%. O resultado entre janeiro e 

julho de 2020 revela uma queda de -9,6% na atividade 

industrial e o acumulado em 12 meses aponta retração de 

-5,7% na produção física no país. 

 

 Ainda na quinta-feira (03), o Governo Federal encaminhou 

a proposta de reforma administrativa ao Congresso 

Nacional, com o objetivo de alterar as regras para os 

futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário da União, dos estados e dos munícipios. A 

proposta de emenda à Constituição (PEC) precisará ser 

aprovada por três quintos dos congressistas. Os principais 

pontos desta reforma abarcam o fim da estabilidade de 

parte dos servidores públicos; o corte de benefícios dos 

futuros servidores e facilita a demissão, entre outras 

medidas. Os cargos de parlamentares, magistrados, 

promotores, procuradores e militares não serão afetados 

pela proposta. 

 

 Nesta sexta-feira (04), o IBGE divulgou o resultado semanal 

da PNAD Covid-19. Para a semana de 09 a 15 de agosto, o 

IBGE estimou que 75,1 milhões de pessoas estavam 

ocupadas e não afastada do trabalho. Entre essas pessoas, 

8,3 milhões trabalhavam remotamente. Outro dado 

revelado pela PNAD Covid-19 é que 4,3 milhões de 

pessoas estavam afastadas do trabalho devido ao 

distanciamento social na segunda semana de agosto. A 

taxa de desocupação ficou em 13,6% neste período de 

referência, estável em relação à semana anterior (13,3%). A 

pesquisa ainda revelou queda pela busca de atendimento 

médico entre as pessoas com pelo menos um sintoma de 

síndrome gripal na segunda semana de agosto (2,7 

milhões). 

 

Licenciamento de veículos – Brasil, agosto de 2020 

Variação (%) 
Ago 2020/ 

Jul 2020* 

Ago 2020/ 

Ago 2019 

Acumulado 

no ano 

Veículos novos - Indústria 10,7 -15,8 -32,2 

Automóveis e comerciais 

leves - Comércio 
9,1 -24,8 -35,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Fenabrave e LCA | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Produção Física Industrial (%) – Brasil, julho de 2020 

  

Jul 2020/ 

Jun 2020 

Jul 2020/ 

Jul 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria  

geral 
8,0 -3,0 -9,6 -5,7 

Indústrias 

extrativas 
6,7 0,9 -2,2 -4,3 

Indústrias de 

transformação 
8,6 -3,6 -10,6 -5,9 

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Variação mensal da Produção Física Industrial (%)* – Brasil 

 

(*) Mês contra mês imediatamente anterior com ajuste sazonal. 

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Indicadores da PNAD – Covid-19 - Brasil 

Semana de referência 

03 a 09 

de 

maio 

02 a 08 

de 

agosto 

09 a 15 

de 

agosto 

População ocupada e não 

afastada do trabalho (milhões) 
63,9 74,7 75,1 

Pessoas em trabalho remoto 

(milhões) 
8,6 8,6 8,3 

Pessoas afastadas do trabalho 

devido ao distanciamento social 

(milhões) 

16,6 4,7 4,3 

Taxa de desocupação (%) 10,5 13,3 13,6 

Pessoas com sintomas de 

síndrome gripal que buscaram 

atendimento (milhões) 

3,7 3,2 2,7 

Fonte: PNAD – Covid-19/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 
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