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Perspectiva para a 
economia em 2020: 
O QUE ESPERAR?

Apesar de um 2019 repleto de inconstâncias na área, 
a esperança é de que a economia em 2020 apresente uma 
série de resultados positivos. De acordo com um estudo 
realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 
haverá uma expansão de até 2,5% no setor econômico do 
país durante o ano que está para começar.

O otimismo fica evidente por ser um crescimento maior 
do que o registrado em 2019, que ficou na casa de 1,2% de 
acordo com as análises. Os especialistas apontam que será 
um ano de retomada do crescimento nacional, já que o 
cenário começa a apresentar uma estabilidade do dólar e a 
diminuição do desemprego no país.

Expectativa
de crescimento
da economia

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/economia-crescera-pelo-menos-2-em-2020-diz-guedes
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/economia-crescera-pelo-menos-2-em-2020-diz-guedes
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Evolução da indústria

A pesquisa da entidade aponta que um dos principais 
agentes desta transformação é o setor da indústria. É a 
expansão do desempenho desta área que está puxando o 
PIB (Produto Interno Bruto) para um patamar maior, 
auxiliando no volume de bens e serviços ofertados em todo 
o Brasil. Somente na visão do ramo industrial, é possível 
projetar uma projeção de até 2,8% no ano.

Esse otimismo cresce muito por conta da melhora do 
cenário econômico registrada no segundo semestre de 2019. 
Com base nisso, a CNI acredita que o crescimento possa 
assumir uma constância durante os próximos meses.

Outros fatores também passam por crescimento em 
território brasileiro, como a taxa de consumo e a recuperação 
do mercado de trabalho. A queda nas taxas básicas de juros 
(SELIC) também desenha um cenário animador.

Importância dos investimentos

Sendo um setor que não inspirava confiança nos últimos 
meses, os investimentos também voltaram a se destacar 
no momento econômico. De acordo com as projeções, é 
possível que esta área possa alavancar cerca de 6,5% mais 

https://blog.brfinancial.net/2020-o-que-vem-por-ai-para-a-industria/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/perspectivas-economicas-do-brasil-para-2020/
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recursos em comparação com 2019.

Enxergando os investimentos totais, a estimativa é de que o 
interesse cresça por volta de 2,8% na perspectiva de angariar 
novos investidores.

Mas também há uma tendência de que o consumo familiar, 
assim como o investimento em bens de consumo, passe por 
uma alta durante o próximo ano. Durante 2019, o pico de 
captação das famílias foi de cerca de 1,9%. Para o próximo 
ano, espera-se que os investimentos possam chegar a 2,2%, 
principalmente no recorte das grandes cidades.

Contudo, é esperado que o crescimento econômico 
possa trazer novos negócios e também atrair o capital das 
empresas de forma gradativa. Dessa forma, o desemprego 
passará por uma nova redução e as empresas voltarão a 
disponibilizar uma alta demanda. O momento também é 

Pico de captação de
famílias em 2019

1,9%

Investimentos em bens 
de consumo para 2020

2,2%
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reflexo de algumas políticas públicas emergenciais, como a 
liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Reformas propostas pelo governo

Outro ponto que auxilia a economia em 2020 é a aprovação 
da Reforma da Previdência, que pode trazer um maior 
investimento das empresas. Mas ainda é preciso explorar 
outros caminhos, como a Reforma Tributária e os ajustes 
pontuais para que os investidores possam ter convicção 
daquilo que poderão recuperar no futuro. Também é 
importantíssimo manter o controle sobre os gastos públicos.

Além disso, há a intenção de pensar em reformas mais 
abrangentes, que possam alterar o status administrativo 
de estados e municípios. Porém, é vista uma dificuldade na 
padronização de toda a máquina pública, principalmente 
pela forma como são administrados os impostos federais.

Cenário de exportações

O otimismo também cerca a situação econômica dos 
países europeus. Por conta de problemas nas relações 
comerciais entre China e Estados Unidos, a América do Sul 
passa a ser um destino interessante para os investimentos 
do mercado externo.
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A China, por exemplo, promete continuar investindo na 
compra de carnes brasileiras, o que movimenta o mercado 
de forma constante pelo menos nos primeiros meses da 
economia em 2020.

Mas, ao mesmo tempo, o cenário do mercado internacional 
promete muita volatilidade durante o ano. Haverá muitos 
ajustes necessários, principalmente porque as taxas de 
câmbio podem ser prejudiciais ao mercado interno.

É o que acontece com a situação da carne hoje, por 
exemplo. O produto está batendo verdadeiros recordes nas 
taxas de exportação, mas o preço acabou subindo muito 
dentro do país.

“Por conta de problemas 
nas relações comerciais 
entre China e Estados 
Unidos, a América do Sul 
passa a ser um destino 
interessante para os 
investimentos do 
mercado externo.”
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Por isso, é preciso verificar em quais condições acontecerá 
este crescimento de demanda no mercado brasileiro para 
exportações. A boa notícia é que este pode ser mais um foco 
para os novos investidores, que poderão enxergar lucro na 
revenda de matéria-prima brasileira. Afinal, são muitos os 
produtos derivados da pecuária e da agricultura que fazem 
muito sucesso no momento da revenda.

Visão do governo

Paulo Guedes, ministro da Economia, também enxerga uma 
mudança radical no cenário quando o assunto é a economia 
em 2020. Ele admite que o crescimento de “pelo menos 2%” 
é uma estimativa que chega a ser conservadora, pois a meta 
é que o desempenho do Produto Interno Bruto possa dobrar 
de um ano para outro, saindo de 1,2% e chegando a 2,4%.

Porém, as previsões ainda ficam abaixo do que previa a 
pesquisa realizada pelo boletim Focus, que conversou 
com uma série de instituições financeiras. A pesquisa 
foi divulgada pelo Banco Central nas últimas semanas e 
apresentou uma expectativa ainda maior, girando em torno 
dos 2,5% para o ano de 2020. Neste ano de 2019, a ideia era 
crescer apenas 1,1%, o que gerou uma surpresa para 
o mercado.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/02/mercado-eleva-pela-4a-vez-seguida-projecao-para-crescimento-da-economia-brasileira-em-2020.ghtml
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A própria Focus apontava um crescimento ainda maior em 
2019, chegando a 2,2%. Porém, só foi capaz de aumentar 
a capacidade econômica do país após a aprovação da 
Reforma da Previdência, que era a grande prioridade do 
governo para conseguir captar novas oportunidades e 
acalmar o mercado investidor.

Controle de gastos públicos

Entre as promessas do atual governo, a redução de gastos 
públicos também é uma prioridade. Apesar das dificuldades 
apontadas neste setor para o próximo ano, a ideia é que o 
funcionalismo público possa consumir bem menos do que 
R$ 300 bilhões durante o período de 12 meses.

Haverá uma redução nas reposições de funcionários, 
independentemente do desligamento via demissão ou por 
meio de aposentadoria.

Haverá, também, um congelamento de salários previsto 
em pactos federativos para a diminuição da folha de 
pagamento. Os governantes apontam que os reajustes no 
setor não foram os ideais, já que ocorreram acima dos 
50% do reajuste da inflação nos últimos 16 anos. Dessa 
forma, a máquina passou a ficar insustentável do ponto 
de vista financeiro.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/economia-brasileira-deve-crescer-25-em-2020-diz-cni
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/economia-brasileira-deve-crescer-25-em-2020-diz-cni
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Estas medidas serão fundamentais para que a máquina 
pública possa se reajustar e evitar um novo crescimento de 
salários, segundo o ministro Paulo Guedes.

Orçamentos previstos

Dentro da projeção da economia em 2020, é possível 
apontar que haverá um deficit público. Isso vai acontecer 
porque o ano de 2019 contou com uma série de leilões 
relacionados ao petróleo. Com estes recursos financeiros já 
utilizados, não será possível contar com a mesma renda no 
ano seguinte.

A ideia é que esse deficit gire em torno de 0,09% de 
tudo o que for representado no PIB. Desta maneira, há a 
possibilidade de que esse valor bata os 1,3% de acordo com 
perspectivas de novos gastos.

O valor da dívida pública promete continuar em alta, 
alcançando uma média de 79% também com base na 
comparação com o Produto Interno Bruto.
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Índices de inflação

De acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), é possível que a economia em 
2020 apresente uma inflação em torno de 3,7%, o que é 
considerado abaixo da meta. A diminuição deste nível pode 
ser identificada pelo quarto ano seguido, o que também 
contribui para um cenário muito mais esperançoso.

A meta estipulada para o próximo ano é de 4%. Neste ano, 
ela foi de 4,2% e o Brasil apresentou um índice de inflação 
que não passou dos 3,78%. Nestas estimativas, também é 
calculada uma taxa de tolerância, que pode oscilar 1,5% 
para mais ou para menos.

Previsão e metas
de Índice de Inflação
Fonte:IPCA

meta estipulada

inflação em 2019

previsão de inflação

2 0 1 9 2 0 2 0

4,2%
3,78%

4%
3,7%
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A redução da taxa básica de juros (SELIC) foi um dos 
principais fatores na busca pelo controle da inflação. Mas 
isso acontece porque quando há uma redução desta taxa 
por meio do Banco Central, há uma liberação de crédito 
para os consumidores, o que naturalmente movimenta o 
mercado e incentiva a atividade na economia.

A ideia é que a taxa possa permanecer controlada durante 
os 12 meses de 2020, já que as negociações são constantes 
para que não exista uma elevação.

Outro plano do governo é continuar reduzindo a taxa de 
desemprego em pelo menos 0,4%, o que já auxiliaria na 
movimentação do mercado consumidor durante o ano.
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Analisando todo o cenário otimista retratado pela projeção 
da economia em 2020, é importante pensar na ideia de 
aderir aos novos investimentos. E a Br Financial é capaz de 
proporcionar as melhores condições de crédito para a sua 
empresa, facilitando todos os trâmites e trazendo recursos 
de forma rápida e segura.

Além de adiantar o recebimento de capital, a Br Financial 
também disponibiliza recursos para adequar o fluxo 
financeiro da empresa de acordo com o plano a ser 
executado. O objetivo é incentivar o sucesso do seu projeto, 
independente da sua flexibilidade para oferecer o retorno.

Será possível negociar condições especiais para que o 
projeto possa seguir o fluxo natural de programação, 
evitando apressar os prazos por conta da necessidade de 
repor os recursos cedidos anteriormente.

Com o apoio do nosso time de consultores financeiros,
temos a certeza de que a sua empresa pode conseguir 
resultados incríveis durante o próximo ano. Aproveite o bom 
cenário apontado pela economia em 2020 e descubra como 
nossa plataforma de Financial Facilities pode te ajudar.

Hora de crescer com a
BR FINANCIAL

https://blog.brfinancial.net/o-que-faz-uma-plataforma-de-financial-facilities/


Você livre para crescer.

Telefone:
+55 11 3047-2555

Whatsapp:
+55 11 94173-9686

E-mail:
comercial@brfinancial.net
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