
 

 

O Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE), reunido em 26 de junho de 2020, 

identificou a ocorrência de um pico no ciclo de negócios brasileiro no quarto trimestre de 2019. 

O pico representa o fim de uma expansão econômica que durou 12 trimestres — entre o 

primeiro trimestre de 2017 e o quarto de 2019 — e sinaliza a entrada do país em uma recessão 

a partir do primeiro trimestre de 2020.  

O CODACE também realizou a datação mensal da recessão de 2014-2016 ao identificar um pico 

em março de 2014 e um vale em dezembro de 2016. Isso significa que a recessão teria durado 

33 meses, entre abril de 2014 e dezembro de 2016.  

O Comitê também comunica a entrada de dois novos membros: o Prof. Fernando Veloso, em 

substituição ao Prof. Regis Bonelli, e o Prof. Vagner Ardeo, na condição de membro secretário 

sem direito a voto.  

Na reunião de 26 de junho de 2020, o CODACE era formado pelos seguintes especialistas:  

•   Affonso Celso Pastore (Coordenador, Diretor da AC Pastore & Associados)  

•   Edmar Bacha (Diretor do Iepe-Casa das Garças)  

•   João Victor Issler (Professor da FGV/EPGE)  

•   Marcelle Chauvet (Professora da Universidade da Califórnia) 

•   Marco Bonomo (Professor do Insper) 

•   Paulo Picchetti (Professor da FGV/EESP e Pesquisador do FGV/IBRE)  

•   Fernando Veloso (Professor da FGV/EPGE e Pesquisador do FGV/IBRE) 

•   Vagner Ardeo (Vice Diretor do FGV/IBRE) 

 

  

Rio de Janeiro, 29/6/2020 
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O CODACE e os Ciclos Econômicos 

O CODACE é um comitê criado em 2004 pela Fundação Getulio Vargas com a finalidade de 

determinar uma cronologia de referência para os ciclos econômicos brasileiros, estabelecida 

pela alternância entre datas de picos e vales no nível da atividade econômica. A fase cíclica 

marcada pelo declínio na atividade econômica de forma disseminada entre diferentes setores 

econômicos é denominada recessão. A fase entre um vale e um pico do ciclo é chamada 

expansão. 

O CODACE é formado por oito membros com notório conhecimento em ciclos econômicos. 

Embora tenha sido criado e receba apoio operacional da FGV, através de seu Instituto Brasileiro 

de Economia, as decisões do Comitê são independentes. 

 

Cronologias trimestral e mensal de Recessões do CODACE 

 

CRONOLOGIA TRIMESTRAL DO CICLO DE NEGÓCIOS BRASILEIROS

Recessões Expansões

Período Duração em trimestres Período Duração em trimestres

Do 1º trimestre de 1981 ao 

1º trimestre de 1983
9

Do 2º trimestre de 1983 ao 

2º trimestre de 1987
17

Do 3º trimestre de 1987 ao 

4º trimestre de 1988
6

Do 1º trimestre de 1989 ao 

2º trimestre de 1989
2

Do 3º trimestre de 1989 ao 

1º trimestre de 1992
11

Do 2º trimestre de 1992 ao 

1º trimestre de 1995
12

Do 2º trimestre de 1995 ao 

3º trimestre de 1995
2

Do 4º trimestre de 1995 ao 

4º trimestre de 1997
9

Do 1º trimestre de 1998 ao 

1º trimestre de 1999
5

Do 2º trimestre de 1999 ao 

1º trimestre de 2001
8

Do 2º trimestre de 2001 ao 

4º trimestre de 2001
3

Do 1º trimestre de 2002 ao 

4º trimestre de 2002
4

Do 1º trimestre de 2003 ao 

2º trimestre de 2003
2

Do 3º trimestre de 2003 ao 

3º trimestre de 2008
21

Do 4º trimestre de 2008 ao 

1º trimestre de 2009
2

Do 2º trimestre de 2009 ao 

1º trimestre de 2014
20

Do 2º trimestre de 2014 ao 

4º trimestre de 2016
11

Do 1º trimestre de 2017 ao 

4º trimestre de 2019
12

Início de recessão no 1o 

trimestre de 2020
- - -
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           *entre parênteses são apresentadas as datações trimestrais correspondentes aos turning points mensais 

 

Recessões Expansões

Número de meses 

de pico a vale

Número de meses do 

vale anterior a este pico
Pico a Pico Vale a Vale

out/80 (IV) fev/83 (I) 28 - - -

fev/87 (II) out/88 (IV) 20 48 88 68

jun/89 (II) dez/91 (I/92) 30 8 28 38

dez/94 (I/95) set/95(III) 9 36 66 45

out/97 (IV) fev/99 (I) 16 25 34 41

dez/00 (I/01) set/01 (IV) 9 10 38 31

out/02 (IV) jun/03 (II) 8 13 22 33

jul/08 (III) jan/09 (I) 6 61 69 67

mar/14 (I) dez/16 (IV) 33 62 68 95

Duração média 17,7 32,9 51,6 52,3

CRONOLOGIA MENSAL DOS CICLOS DE NEGÓCIOS BRASILEIROS

Picos * Vales *

Ciclos


