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“Depois da catástrofe da Primeira Guerra Mundial, evaporou-se o
sonho de que algum dia os seres humanos saberiam tudo o que
necessitam saber e a certeza substituiria a incerteza. Ao contrário,
a explosão de conhecimento ao longo dos anos tem servido
apenas para tornar a vida mais incerta e o mundo mais difícil de
ser compreendido.”
(Peter Bernstein, 1996)
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Reflexões sobre o cenário econômico
“Depois da catástrofe da Primeira Guerra Mundial, evaporou-se o sonho de que algum dia os seres
humanos saberiam tudo o que necessitam saber e a certeza substituiria a incerteza. Ao contrário, a
explosão de conhecimento ao longo dos anos tem servido apenas para tornar a vida mais incerta e o
mundo mais difícil de ser compreendido.” (Peter Bernstein, 1996)
Os esforços no desenvolvimento de vacinas e medicamentos para conter a covid-19 evoluem em meio ao
avanço da pandemia, que já supera os 3,6 milhões de casos confirmados no mundo, com cerca de 7%
desse total em óbitos. No Brasil, passados mais de 40 dias de isolamento e distanciamento social, os casos
confirmados superam os 107 mil, com taxa de letalidade de 6,8%.
As incertezas seguem elevadas, dificultando o trabalho de antecipar os potenciais desdobramentos da
pandemia sobre a economia. Por ora, a única certeza é que a economia está em recessão, puxada pelas
atividades econômicas dependentes do fluxo de pessoas, como transporte, atividades relacionadas ao
turismo, serviços pessoais em geral e lazer, dentre outras.

Curtíssimo prazo: a inevitável recessão
A necessidade de isolamento social interrompeu ou reduziu uma parcela significativa da atividade
econômica do país, principalmente no setor de serviços, que representa cerca de 63% do PIB. Entretanto,
inevitavelmente, a recessão atingirá também a indústria e, em menor grau, o agronegócio.
Alguns indicadores que estão se tornando públicos já evidenciam isso. A arrecadação de PIS/Cofins e IPI
apresentaram quedas reais (ajustadas pelo IPCA) de 7,2% e 7,7%, respectivamente, no primeiro trimestre
de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Quedas de mesma magnitude ou pior foram
observadas durante a recessão do biênio 2016-2016.

Ln do PIB
(preços constantes, sem ajuste
sazonal)

Gráfico 1 – Relação entre a variação na arrecadação do PIS/Cofins + IPI versus a variação no PIB (variação
% sobre igual período do ano anterior, a preços constantes)
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Fonte: Receita Federal, IBGE, Bacen. Elaboração: Pezco Economics.

Se a relação apresentada no gráfico 1 é uma boa referência, então é possível antecipar que a economia
brasileira deve ter contraído em torno de 2% no 1º trimestre de 2020 comparado com igual período do
ano anterior. De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Central (Focus), a média das projeções
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de instituições financeiras e consultorias econômicas para o PIB do primeiro trimestre de 2020 é de queda
de 0,17% na comparação com igual trimestre de 2019.
Gráfico 2 – Projeções para o PIB do 1º trimestre de 2020 (var. % sobre igual período do ano anterior)
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Fonte: Bacen – Relatório Focus. Elaboração: Pezco Economics.

Os dados da produção industrial também indicam que a contração do PIB no primeiro trimestre do ano
pode ser em torno de 2%. A produção industrial recuou 1,6% no primeiro trimestre de 2020 na
comparação interanual, com uma contração mais severa na atividade de extração enquanto a indústria de
transformação apresentou queda modesta.
Gráfico 3 – Desempenho trimestral da produção industrial (var. % sobre igual período do ano anterior)
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Fonte: IBGE. Elaboração: Pezco Economics.

Com base nestas informações, a Pezco Economics estima queda de 1,9% no PIB do primeiro trimestre de
2020 – contra a projeção anterior de queda de 1%.
A recessão será mais severa no segundo trimestre, quando os indicadores refletirão melhor os impactos
das medidas de isolamento/distanciamento social sobre a atividade econômica. De acordo a Pesquisa
Focus do Bacen, a médias das projeções sugere uma contração de cerca de 10% no PIB do segundo
trimestre em relação ao mesmo período de 2019. A Pezco Economics projeta contração interanual de
12,8% no PIB do segundo trimestre de 2020.
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Gráfico 4 – Desempenho trimestral da produção industrial (var. % sobre igual período do ano anterior)
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Fonte: Bacen – Relatório Focus. Elaboração: Pezco Economics.

Ainda no curto prazo: retomada ou recessão prolongada
O que acontecerá com a economia a partir do segundo semestre ainda não está claro. Apesar do
compromisso dos governantes em prover o apoio necessário para minimizar os impactos econômicos,
financeiros e sociais, ainda permanecem no radar dúvidas associadas a, resumidamente, duas questões
relevantes: 1) duração das medidas de isolamento/distanciamento social; e 2) eventual necessidade de
retomar o isolamento/distanciamento social.
As informações mais recentes sugerem que as medidas de isolamento poderão ser afrouxadas em
algumas semanas – em algumas localidades o afrouxamento já está em curso. Portanto, parece ser uma
hipótese razoável considerar que a normalização gradual da atividade econômica terá início entre meados
e fim de maio. Sob esta hipótese, a Pezco Economics projeta gradual recuperação da atividade econômica
no segundo semestre do ano. Contudo, o ritmo desta recuperação deve ser insuficiente para que a
atividade econômica retome o mesmo nível observado antes da crise. Com isso, o PIB deve apresentar
contração de 4,2% em 2020 (contra projeção anterior de contração de 3,4%).
Gráfico 5 –PIB, observado de 2017 a 2019 e projetado para 2020 (número índice 1995=100)
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Fonte: IBGE e Pezco Economics. Elaboração: Pezco Economics.
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Médio e longo prazo: um novo normal?
O mundo anterior à pandemia da covid-19 apresentava transformações estruturais não desprezíveis e
com impactos importantes sobre a economia, tais como o envelhecimento populacional, disseminação da
tecnologia, cadeias globais de produção e o avanço da economia compartilhada, dentre outras, além de
temas como os desequilíbrios causados pela grande recessão de 2008 na condução das políticas fiscal e
monetária.
O mundo pós covid-19 adiciona desafios. O momento imediatamente posterior a essa crise demandará
uma nova rodada de ajustes de balanços das famílias, empresas e governos – o que tende a limitar um
crescimento econômico pujante, mas permitirá a consolidação de um quadro de inflação e de taxas de
juros nos menores níveis da história. Certamente, os países que forem bem-sucedidos em incentivar
práticas que levem a ganhos de produtividade se destacarão nesse novo contexto.
No Brasil, o ambiente pós covid-19 demandará reforço na agenda de reformas estruturais para consolidar
o ambiente de inflação e de taxas de juros baixas, permitindo que o país navegue em condições
competitivas em relação aos demais países.
Gráfico 6 –Taxa de juros (Selic) e inflação acumulada em 12 meses (IPCA)
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Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: Pezco Economics.
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