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PIB CAI A PIQUE, MAS
RECUPERAÇÃO PODE

COMEÇAR AINDA EM 2020
Com a pandemia gLobaL, as projeções económicas traçadas no início do
ano deixaram de fazer sentido, e ainda sem um fim à vista para o surto
do coronavírus, a questão já não é saber se haverá uma crise económica,
mas sim como esta vai evoLuir. Por agora, todas as opiniões convergem
de uma retração do PIB, com os mais otimistas a
na inevitabilidade
advogar que recuperação possa acontecer ainda no final deste ano.
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