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11 de dezembro de 2019

Destaque Depec - Bradesco

Resultados recentes e avanços na agenda de reformas apontam para 
um crescimento do PIB de 2,5% em 2020

Os dados recentes de atividade indicam que a retomada do crescimento econômico está ganhando
tração. O PIB do terceiro trimestre, divulgado na semana passada, surpreendeu positivamente ao apontar
um crescimento de 0,6% na margem e mostrou uma composição mais favorável das suas aberturas,
aumentando a confiança com a retomada.

Rafael Murrer
Igor Velecico

Tabela 1: PIB trimestral
Crescimento em relação ao trimestre anterior

Fonte: IBGE, Bradesco

O setor de serviços manteve o ritmo consistente de crescimento registrado ao longo do ano, com
destaque para o bom desempenho do comércio. A indústria cresceu mais do que a expectativa, refletindo
a recuperação da indústria extrativa e a manutenção do bom ritmo da construção civil, que tem sido um
dos setores mais dinâmicos nos últimos meses e está ajudando a impulsionar a atividade econômica. Após
cinco anos consecutivos de queda, o setor cresce 1,7% em 2019 e as menores taxas de juros continuarão
impulsionando o setor imobiliário.

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias acelerou seu ritmo de crescimento e refletiu a maior
propensão ao consumo dada a melhora do mercado de trabalho e o aumento da confiança. Além disso, a
liberação do FGTS deverá impulsionar ainda mais o consumo ao longo do quarto trimestre. Porém, o
principal destaque foi a manutenção do forte crescimento dos investimentos pelo segundo trimestre
consecutivo, dando sinais de que o investimento protagonizará, junto com o consumo, a retomada mais
consistente do PIB. Essa melhora é compatível com a estatística de concessão crédito amplo para pessoa
jurídica, que vem apresentando um bom desempenho recentemente e parece que seus efeitos estão
começando a aparecer nos dados das contas nacionais.

Acreditamos que o processo de reformas macro e microeconômicas, iniciado em 2016, ajudou a
aumentar a previsibilidade e a confiança com o país, colocando o Brasil novamente no radar dos
investimentos, dado que durante os anos de recessão, os empresários foram muito impactados e os
investimentos recuaram consideravelmente. Sendo assim, a continuidade da agenda de reformas é
relevante para a melhora das percepções econômicas e para a retomada dos investimentos.

1º tri 2º tri 3º tri

PIB 0.0% 0.5% 0.6%

Agropecuária 1.8% -0.5% 1.3%

Indústria -0.4% 0.7% 0.8%

Serviços 0.3% 0.2% 0.4%

PIB 0.0% 0.5% 0.6%

Consumo 0.6% 0.2% 0.8%

Investimento -0.8% 3.0% 2.0%

Governo 0.6% -0.3% -0.4%
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Fonte: IBGE, Bradesco

Gráfico 1: Formação bruta de capital fixo
Valores correntes, % PIB

Além de divulgar o resultado do terceiro trimestre, o IBGE utiliza essa oportunidade para incorporar
novas informações e revisar o resultado dos dez trimestres anteriores. Na semana passada, o IBGE
revisou o crescimento de 2017 e de 2018 na mesma magnitude, de 1,1% para 1,3%.

Em 2017, a principal revisão foi a do setor agropecuário, que passou de +12,5% para +14,2%. Esse foi o
principal motor do crescimento daquele ano, quando registramos uma supersafra, principalmente de
grãos. Mas o setor de serviços também apresentou uma revisão altista. Pela ótica da demanda, a revisão
mais relevante foi do consumo das famílias (de 1,4% para 2,1%), que havia sido impulsionado pela
liberação dos recursos das contas inativas do FGTS.

No mesmo sentido, a principal alteração no PIB de 2018 também foi do setor agropecuário, com o
crescimento revisado de 0,1% para 1,4%, enquanto os serviços passaram de uma alta de 1,3% para outra
de 1,5%. Pela demanda, a principal revisão altista foi novamente no consumo, tanto das famílias como do
governo. Os investimentos foram levemente ajustados para baixo, mas ainda assim apresentaram o maior
crescimento dentre as aberturas, de 3,9%.
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Gráfico 2: PIB
Variação anual, %
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Quando analisamos o crescimento anual do PIB (gráfico 2), e considerando as revisões dos últimos dois
anos e a nossa expectativa de crescimento em 2019, notamos que o crescimento manteve o mesmo
ritmo desde 2016, mas essa dinâmica poderia ter sido outra.

Nos últimos três anos, inúmeros fatores exógenos impactaram positiva e negativamente o
crescimento. Em 2017, a supersafra agrícola, a liberação do FGTS e o bom desempenho da economia
global ajudaram a economia. No ano passado, a paralisação do setor de transportes, a piora das
condições financeiras e o mundo crescendo menos atrapalharam o nosso crescimento, que poderia ser
superior ao registrado. Já neste ano, convivemos com a continuidade da desaceleração global, os
menores gastos do governo e a menor produção extrativa no primeiro trimestre, além da nova liberação
do FGTS. Sendo assim, excluindo os choques descritos, a dinâmica de crescimento recente seria diferente
e observaríamos uma aceleração da atividade nos números anuais do PIB, indicando que o crescimento
moderado recente não é um problema de menor PIB potencial.¹

Dito isso, acreditamos que a retomada da economia está ganhando tração e existem importantes
vetores para o crescimento que estão apontando para a mesma direção, o que reforça a nossa
expectativa de alta de 2,5% do PIB. O primeiro deles é a agenda econômica na direção correta, com o
potencial de continuar incentivando os investimentos. O bom desempenho do setor imobiliário também
impulsionará a atividade, dado que o setor costuma ser um bom leading em ciclos de retomada de
crescimento e será beneficiado, assim como outros setores, com a permanência de uma política
monetária estimulativa pelos próximos trimestres – além da diminuição dos juros de longo prazo,
decorrente do ganho de credibilidade da política monetária e econômica, de forma geral. Além disso, o
cenário para o crescimento mundial ficou mais positivo, com uma expectativa de manutenção do ritmo
de crescimento atual, o que não afetará tanto o Brasil como o esperado anteriormente.

Entendemos que os principais motores do crescimento em 2020 serão o mercado de trabalho e o
crédito. O emprego formal tem uma boa correlação com o PIB e a notável melhora dos dados do Caged
já sugere uma aceleração considerável da atividade, com o PIB rodando em torno de 2,5% (gráfico 3). No
mesmo sentido, o estoque de crédito livre está crescendo 13,1% em relação ao ano passado, puxado
principalmente pela concessão à pessoa física (gráfico 4). Acreditamos que esse vetor continuará
presente em 2020, com maior facilidade ao acesso, com a inadimplência e o comprometimento de renda
em patamares baixos, sugerindo que o estímulo monetário está surtindo efeito.

1 No nosso Destaque de 14 de agosto, intitulado “Choques recentes sobre a economia brasileira e reação ótima de política monetária” aprofundamos a análise

sobre os choques e adotamos algumas premissas. Naquela oportunidade estimamos que o PIB “livre” do efeito desses choques deveria ter recuado 0,8% em 2017

e avançado 1,6% e 2,1% em 2018 e 2019.

Fonte: BCB, Bradesco

Gráfico 3: Relação entre a geração líquida de emprego formal e o crescimento do PIB
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Fonte: BCB, Bradesco

Gráfico 4: Variação interanual do estoque de crédito livre
Valores nominais
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são
rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em
nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou
tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário,
eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta
publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da
fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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