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O principal imposto estadual, o ICMS, tem sua arrecadação diretamente 
relacionada ao nível de atividade econômica. Por este motivo, para compreender 
o desempenho da arrecadação tributária estadual, a Coordenadoria da 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo firmou uma 
parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, 
vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo 
e centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e 
estatísticas socioeconômicas e demográficas. Um dos resultados desta parceria 
é o boletim Conjuntura da Economia Paulista, elaborado pelo Grupo de 
Conjuntura Econômica da Fundação Seade e agora divulgado no sítio eletrônico 
da Secretaria da Fazenda. O boletim, com periodicidade trimestral, trará 
informações e dados de forma a proporcionar ao leitor a compreensão do 
panorama da economia paulista em vários de seus aspectos, contextualizando-a 
de acordo com a perspectiva do ambiente econômico do Brasil e do mundo. 

Apresentação
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Pode-se dizer que as projeções contidas nas últimas publicações do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional – FMI para a economia mundial em 2017 e 2018 não 
sofreram alterações significativas, comparativamente aos cenários expostos ao final de 
2016. Com efeito, de acordo com o Banco Mundial a economia global deve crescer 2,7% 
em 2017, enquanto para o FMI a expansão prevista é de 3,5%.

Para 2018, as taxas projetadas de desempenho da economia mundial chegam a 2,9% 
para o Banco Mundial e a 3,6% para o FMI. De um modo geral, os cenários dessas 
instituições são caracterizados por uma recuperação frágil, termo utilizado pelo Banco 
Mundial, em que a expansão moderada do conjunto da economia mundial é ameaçada por 
fortes incertezas, não só no campo econômico, mas também nos campos político, militar e 
geopolítico. Em termos mais gerais, a expansão mundial em 2017 e 2018 é marcada por 
um crescimento ainda modesto das economias avançadas, com uma performance bem 
melhor do grupo relativo às economias em desenvolvimento e mercados emergentes, em 
que se destacam China e Índia. 

O Gráfico 1 mostra as projeções das duas instituições para 2017, abarcando o conjunto 
da economia mundial, bem como os principais grupos de regiões e países, ficando nítida a 
relevância de China e Índia neste cenário.
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Caso estes números sejam confirmados, tem-
se um cenário razoavelmente positivo para o 
Brasil, com expansão de mercados importantes, 
boas perspectivas de recuperação, ainda que 
moderada, dos mercados de commodities e dos 
fluxos de investimentos estrangeiros.

Um aspecto importante no cenário internacional 
reside no fato de que alguns temores quanto 
ao início da gestão Trump não se confirmaram. 
Ao final de 2016, uma dúvida presente em 
algumas análises consistia na possibilidade de 
impactos relevantes já no curto prazo, a partir da 
mudança da política econômica norte-americana, 
concentrada no aumento do protecionismo e 
no pacote de estímulo econômico, baseado 
em corte de impostos e nos investimentos em 
infraestrutura. Em termos bem resumidos, uma 
preocupação era de que o conjunto de medidas 
poderia provocar uma aceleração relevante do 

Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do Banco Mundial e FMI
2017

Fonte: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional – FMI.
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crescimento, mas também da inflação, o que 
induziria o FED (Federal Reserve) a reforçar o 
aumento dos juros, com efeitos incertos no que 
concerne aos fluxos de capitais. 

Os indicadores mostraram que, embora 
a alteração no direcionamento da política 
econômica tenha se confirmado, tanto os elencos 
de medidas, como seus impactos, vieram em 
grau bem menor em relação ao que se temia.

O Gráfico 2 ilustra esse processo, indicando 
expansão relativamente suave da inflação e dos 
juros nos EUA.

Com efeito, pode-se notar um leve aumento do 
IPC para o patamar um pouco acima de 2% no 
ano, no qual deve permanecer até o final de 
2017, segundo as projeções vigentes. No que 
tange aos juros, há uma elevação da taxa de 
juros dos Fundos Federais (FFR), considerada a 

Gráfico 2
Taxas de juros e inflação  
Estados Unidos – 2006-maio 2017

Fonte: Banco Central do Brasil; Fundação Seade.
(1) IPC até abril.
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taxa efetivamente controlada pelo FED, acompanhada por um pequeno aumento da Prime, 
taxa dos bancos comerciais para empréstimos, mas com leve queda da taxa dos Bônus do 
Tesouro (TB 30), considerada referencial para aplicações financeiras.

As projeções para a economia mundial em 2018 mostram continuidade do movimento de 
expansão moderada, com taxas de crescimento atingindo 2,9% para o Banco Mundial e 3,6%, 
segundo o FMI. No que se refere às regiões, nota-se que o crescimento é ainda liderado pelo 
grupo de mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com destaque para China 
e Índia, com taxas de crescimento em torno de 6,2% e 7,5%, respectivamente. 

Este cenário, caso confirmado, pode ser também considerado positivo para o Brasil, 
principalmente se for ratificada a recuperação em curso nos mercados de commodities, que 
de acordo com as projeções do Banco Mundial indicam o seguinte comportamento para os 
índices: 
• Energia: crescimento de 25,45%;
• Alimentos: estabilidade, com variação de 0,00%;
• Minerais e Metais: expansão de 15,87%.

Entretanto, deve-se levar em conta que diversas análises enfatizam a presença de fortes 
incertezas relativas a pontos decisivos, que podem abortar a trajetória projetada para 2017 e 
2018, com ênfase nos seguintes aspectos: 

Panorama internacional
Economia internacional 
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• permanência de um estado de fragilidade econômica em diversas economias avançadas, 
sobretudo na Zona do Euro e no Japão;

• generalização de crises no campo político, com crescente questionamento tanto da 
representatividade e legitimidade de governos, quanto dos processos de globalização 
e integração regional. Nesse sentido, ganham corpo os movimentos isolacionistas e/ou 
separatistas;

• expansão do protecionismo americano, com efeitos incertos sobre os fluxos de comércio 
e as decisões estratégicas globais de grandes multinacionais americanas;

• crescimento e sofisticação do terrorismo, com potencial de alterações significativas nas 
políticas militares e de imigração nos EUA e na Europa;

• tendência de mudança da política militar americana, tornando-se mais agressiva e 
intervencionista;

• tensões geopolíticas, marcadas por alterações do posicionamento dos EUA em questões 
mundiais, envolvendo política militar, comércio e meio ambiente. Os sinais atuais indicam 
uma postura mais isolacionista dos EUA, com a China mostrando forte interesse em 
ocupar os espaços deixados e fortalecer a sua posição estratégica em nível mundial.

Em suma, a fragilidade do cenário internacional se dá em boa medida por conta de um mundo 
mais conflituoso, sem um horizonte de projetos hegemônicos nas esferas política e econômica, 
ficando assim mais suscetível a solavancos e mudanças significativas a curto e médio prazos.

Panorama internacional
Economia internacional 
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Os dados relativos ao 1o trimestre de 2017 revelam uma atenuação importante do 
processo recessivo, porém ainda sem consistência para caracterizar uma recuperação. 
Nesse sentido, enquanto que os principais indicadores evidenciem variações cada vez 
menos negativas em 12 meses, as variações trimestrais e mensais contra respectivo 
período imediatamente anterior mostram fortes oscilações, sem ainda uma tendência mais 
firme de recuperação. 

Alguns fatores merecem destaque nesse processo.
• A queda sistemática da inflação, atuando positivamente sobre as expectativas e o 

poder de compra dos salários e abrindo um espaço muito favorável para uma redução 
substantiva dos juros.

• Forte recuperação da agropecuária, após uma queda significativa em 2016, com uma 
expansão esperada da safra em torno de 20% neste ano.

• A expansão das exportações, decisiva para a sustentação do nível de atividade, 
vem contando com a expansão da agropecuária e a recuperação dos mercados de 
commodities como fatores dinâmicos.

• A manutenção do desemprego em níveis elevados, dificultando a recuperação do 
consumo.

Economia brasileira 
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Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE concernentes à evolução do 
Produto Interno Bruto – PIB no 1o trimestre mostram 
que, se ainda não há sinais claros de recuperação da 
atividade econômica, ocorre indiscutivelmente uma 
atenuação do processo recessivo.

Na comparação entre o primeiro trimestre de 2017 e 
o último de 2016, foi registrado um crescimento do 
PIB de 1,0%, interrompendo uma sequência negativa 
que marcou 2016. Destacam-se o desempenho 
da agropecuária, com crescimento de 13,4% e a 
expansão modesta da indústria, chegando próxima 
de 1,0% (Gráfico 3).

Por seu turno, a comparação entre o acumulado em 
quatro trimestres e igual período anterior indica a 
atenuação contínua do processo recessivo, em que a 
queda de 4,8% do PIB no 2o trimestre de 2016 passa 
para uma taxa negativa de 2,3% (Gráfico 4).

Economia brasileira
PIB trimestral

Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior, segundo setor de atividade
Brasil – 2o trimestre 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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O Gráfico 4 também confirma a recuperação da 
agropecuária, que apresentou expansão positiva 
de 0,3% no 1o trimestre de 2017, depois de 
fechar 2016 com uma retração de 6,6%. Por sua 
vez, a atenuação da recessão se dá em todos os 
setores, com destaque para a indústria, cuja taxa 
de -6,3% no 2o trimestre de 2016 atinge agora 
-2,4%.

Utilizando-se a mesma base de comparação, 
acumulado em quatro trimestres contra igual 
período anterior, observa-se a suavização do 
processo recessivo pela ótica dos componentes 
da demanda agregada. Assim, do 2o trimestre de 
2016 ao 1o de 2017, a queda das importações 
em 18,3% é atenuada  para uma taxa de -2,7%. 
Movimento semelhante é observado na formação 
bruta de capital fixo (FBCF), passando de -15% 
para -6,7%. Ainda cabe destacar a suavização do 
desempenho negativo do consumo das famílias 

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setor de atividade
Brasil – 2o trimestre 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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no mesmo período, com a retração de 5,5% passando para 3,3%. Todos esses movimentos 
são apresentados no Gráfico 5.

Gráfico 5
Taxas de crescimento do PIB, segundo componentes da demanda agregada nos últimos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 2o trimestre 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

Economia brasileira
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O comércio exterior vem apresentando um 
comportamento muito favorável ao longo de 
2017 e os últimos dados disponíveis confirmam 
tal movimento, com grande expansão das 
exportações e do saldo da balança comercial 
e um crescimento expressivo, mas menos 
exuberante das importações.

Na comparação do acumulado entre janeiro 
e maio de 2017 com igual período do ano 
passado, são registrados aumentos de 19,6% 
das exportações, 9,4% das importações e 47,5% 
do saldo, como demonstra o Gráfico 6, com as 
variáveis expressas em US$ bilhões FOB.

As projeções indicam um saldo da balança 
comercial entre US$ 56 e 60 bilhões para o ano, 
confirmando o papel decisivo das exportações, 
seja na atenuação verificada do processo 
recessivo, seja em uma eventual recuperação 
mais firme da atividade adiante.

Gráfico 6
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – jan.-maio 2016-jan.-maio 2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC; Fundação Seade.
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Os indicadores disponíveis apontam para o fato de que, embora seja clara a atenuação do 
processo recessivo, ainda não há sinais claros de uma recuperação mais firme. 

Alguns aspectos jogam favoravelmente para a retomada. Em primeiro lugar, destaca-se 
a inflação, cuja perspectiva de ficar abaixo do centro da meta abre espaço para cortes 
substantivos dos juros. Por sua vez, o excelente desempenho da agropecuária e das 
exportações não só impacta positivamente a atividade econômica, como amplia o raio 
de manobra da política econômica, pela contribuição no combate à inflação e para a 
redução do déficit em transações correntes. Ainda pode-se dizer que outro ponto favorável 
à recuperação seria representado pela elevada capacidade ociosa hoje existente, que 
permitiria a expansão da atividade por um período prolongado sem riscos de pressões 
inflacionárias ou de vazamento para importações.

No entanto, o agravamento da crise política, cujo desfecho é incerto, representa 
atualmente um grande risco à recuperação, ainda que tênue, da economia brasileira. 
Desde logo, joga contra a retomada dos investimentos. Além disso, dado o potencial de 
deterioração do ambiente econômico, não fica descartada a possibilidade de interrupção 
ou mesmo de reversão do movimento de atenuação do processo recessivo que vem sendo 
observado.

Outro ponto que merece atenção refere-se às possíveis sequelas no potencial dinâmico 
da economia brasileira, em função da severidade da recessão. Considerando as taxas 
de crescimento acumuladas entre 2014 e o 1o trimestre de 2017 observa-se retração de 

Economia brasileira
Desafios para a retomada do crescimento
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9,12% do PIB brasileiro, marcada por quedas 
muito agudas na indústria e na formação bruta de 
capital fixo, como mostra o Gráfico 7.

Sem dúvida, a contração acumulada de 13% na 
indústria e de 31% na formação bruta de capital 
fixo denota um processo de destruição econômica 
que deve ser considerado. Em particular, uma 
queda desse porte dos investimentos implica em 
que em determinados segmentos não foi realizada 
nem a reposição relativa à depreciação do capital, 
o que pode significar desativação de linhas, 
desarticulação de setores de atividade e atrasos 
na infraestrutura.

Com isso, uma hipótese que deve ser levada 
em conta é de termos hoje uma economia mais 
desarticulada e com maiores gargalos potenciais, 
colocando novos desafios quando se pensa 
na recuperação econômica sustentada em um 
horizonte de médio e longo prazo. 

Gráfico 7
Taxas de crescimento acumulada para PIB, Indústria e Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF) 
Brasil – 2014-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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Economia do Estado de São Paulo 

PIB paulista

O desempenho negativo da atividade econômica do Estado no 1o trimestre de 2017 revela 
que os fatores que favoreceram a economia brasileira – alavancada, sobretudo, pela forte 
expansão da agropecuária e da exportação de commodities agrícolas e minerais  não 
estão presentes na economia paulista, esta bastante dependente da produção industrial, 
do mercado interno e da exportação de produtos manufaturados.  

No 1o trimestre de 2017, a economia paulista variou -0,2% em relação ao trimestre anterior, 
com ajuste sazonal, contra 1,0% da média nacional. No acumulado dos quatro trimestres, 
entretanto, as taxas nacional e paulista mostram uma relativa convergência (-2,2% e 
-2,3%, respectivamente) e revelam a persistência da crise nessa base de comparação. 

A economia do Estado apresentou pequena variação (-0,2%) no 1o trimestre de 2017 
em comparação ao anterior com ajuste sazonal (Gráfico 8).  Esse resultado ficou muito 
aquém do PIB brasileiro (1,0%), especialmente porque o país contou com excepcional 
avanço da agropecuária, relacionado à supersafra de grãos. Neste quesito, o Estado se 
difere bastante do conjunto do país, uma vez que a agropecuária paulista está fortemente 
baseada na cana-de-açúcar.
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Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista

No acumulado de quatro trimestres, o PIB do 
Estado no 1o trimestre de 2017 recuou 2,2%, taxa 
semelhante à do Brasil (-2,3%). Fazendo uma 
retrospectiva, no 1o trimestre de 2016, a taxa de 
-4,4% representou a pior da série (com início no 4o 
trimestre de 2011), indicando que a fase mais crítica 
da crise já ficou para trás.  

Ainda tratando da taxa acumulada de quatro 
trimestres, entre os grandes setores da economia 
paulista, apenas a agropecuária apresentou avanço 
(4,1%) (Gráfico 9). A indústria apresentou recuo de 
3,4% (certo alívio em relação ao trimestre anterior, 
em que a taxa era de -5,9%). O subsetor com 
destaque negativo é a construção civil (-11,8%), 
mostrando bastante dificuldade de esboçar qualquer 
melhora. Pelo lado positivo, a extrativa mineral, ao 
contrário, continua apresentando taxa excelente 
(13,5%), refletindo o avanço da produção do pré-sal 
no Estado.

Gráfico 8
Taxas de crescimento do PIB
Estado de São Paulo – 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.
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Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista

Gráfico 9
Taxas de crescimento do VA, por setor de atividade e do PIB acumuladas nos últimos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.
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Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Um detalhamento do desempenho dos setores de 
atividade pode ser obtido pelas pesquisas mensais 
do IBGE, que indicam o comportamento da indústria 
de transformação, do comércio varejista e dos 
demais serviços.

 
A produção física industrial apresentou queda de 
2,3% em março de 2017, no acumulado de 12 meses 
(Gráfico 10). Embora esta taxa permaneça em 
patamar negativo, a indústria se distancia em um ano 
da pior taxa da série, que ocorreu em março de 2016 
(-12,8%). 

No mês de março de 2017, a indústria cresceu 0,5%, 
em relação ao mês anterior com ajuste sazonal. 
Entre os segmentos da indústria, nesta mesma 
base de comparação, destaca-se o crescimento da 
indústria de alimentos (4,2%), com grande influência 
da produção do açúcar.  

Indústria

Gráfico 10
Taxas de crescimento da Produção Industrial Mensal
Estado de São Paulo – março 2016-março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.
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No acumulado de 12 meses, apesar de a maioria 
dos segmentos da indústria de transformação 
ainda apresentar retração, aumentou o número 
de atividades que registra crescimento (Gráfico 
11).  Foram seis segmentos com taxas positivas 
em março de 2017 contra apenas dois em 
dezembro de 2016. Em março do presente 
ano, destacam-se os de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos, pelo 
seu forte crescimento no ano (explicado em boa 
medida pela produção de aparelhos celulares e 
terminais de atendimento bancário) e a indústria 
de alimentos, pela sua importância na estrutura 
industrial do Estado. 

O valor adicionado de serviços engloba as 
atividades do comércio e dos demais serviços, 
assim uma análise mais detalhada desse setor 
pode ser acompanhada por duas pesquisas do 

Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 11
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses da Produção Industrial Mensal, 
por setor de atividade
Estado de São Paulo – março 2016-março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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IBGE: uma sobre o comércio e outra sobre os 
serviços. 

A Pesquisa Mensal do Comércio – PMC mostra 
que as atividades comerciais, setor altamente 
dependente da renda disponível para o consumo 
e do crédito, apresentam dificuldade de melhora 
relativa nos últimos meses.

No acumulado de 12 meses, as vendas do 
comércio varejista ampliado apresentaram recuo 
de 6,9% em março de 2017 (Gráfico 12). As 
taxas de fevereiro e março, na comparação do 
mês com o mês anterior, com ajuste sazonal, 
mostram acentuada queda (-2,4% e -2,8%, 
respectivamente). 

No acumulado de 12 meses, todas as atividades do 
comércio varejista ampliado apresentaram recuo 
para o mês de março de 2017 (Gráfico 13). Além 
dos segmentos relativos a veículos e autopeças 

Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Serviços

Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – março 2016-março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.
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Serviços

(-15,6%) e material de construção (-5,3%), destaca-se 
a queda do segmento de combustíveis (-6,3%).

Os serviços apresentaram em março de 2017 
retração de 2,8% no acumulado de 12 meses, 
segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços 
– PMS (Gráfico 14). Ainda que registrem taxas 
negativas, os serviços têm mostrado certa melhora 
ao longo da série desde junho de 2016, quando a 
taxa era de -5,3%. 

Há também uma mudança no desempenho dos 
segmentos. Até pouco, a atividade de maior 
retração era a de transportes, que, entretanto, vem 
apresentando uma melhora na margem em razão da 
atenuação da crise na atividade industrial; por outro 
lado, a dos serviços prestados às famílias, altamente 
dependente das condições gerais do mercado de 
trabalho, tem apresentado taxa de retração mais 
acentuada (-5,7%), com influência da diminuição das 
refeições fora de casa (Gráfico 15). 

Gráfico 13
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume de vendas do 
comércio varejista ampliado, por setor de atividade
Estado de São Paulo – março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

Gráfico 15
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume 
dos serviços, por atividade
Estado de São Paulo – março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

Gráfico 14
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume 
dos serviços
Estado de São Paulo – março 2016-março 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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Balança comercial

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

O total das exportações paulistas no 1o trimestre 
de 2017 foi de US$ 11,1 bilhões, enquanto as 
importações totalizaram US$ 12,8 bilhões (Gráfico 
16), apresentando queda tanto das exportações 
quanto das importações na comparação com o 
trimestre anterior. O resultado do trimestre, assim 
como nos trimestres anteriores, continua a apontar 
saldo da balança comercial negativo (-US$ 1,7 
bilhão).

Gráfico 16
Exportações e importações
Estado de São Paulo – 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC.
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A taxa de desocupação no Estado de São Paulo, 
de acordo com as informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD C) do IBGE, aumentou de 12,4% para 
14,2%, na passagem do 4o trimestre de 2016 
para o 1o de 2017 (Gráfico 17).

No trimestre em análise, o contingente de 
desocupados foi estimado em 3.536 mil pessoas, 
495 mil a mais do que no trimestre anterior, 
resultado da redução do nível de ocupação em 
154 mil postos de trabalho e da expansão da 
força de trabalho em 341 mil pessoas.

Segundo grupamento de atividade, a redução do 
nível de ocupação decorreu, principalmente, de 
decréscimos em Administração pública, defesa 
e seguridade; educação; e saúde humana e 
serviços sociais (eliminação de 128 mil postos de 
trabalho, ou -3,6%), Transporte, armazenagem e 
correio (-99 mil, ou -7,5%) e Comércio, reparação 

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo

Gráfico 17
Taxas de desocupação
Brasil, Região Sudeste e Estado de São Paulo – 2015-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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de veículos automotores e motocicletas (-89 mil, 
ou -2,3%), parcialmente compensados pelos 
acréscimos na Indústria geral (geração de 91  mil 
postos de trabalho, ou 2,8%), Construção (55 mil, 
ou 3,6%) e Alojamento e alimentação (53 mil, ou 
4,4%) (Tabela 1).

Com relação à forma de inserção no mercado 
de trabalho, no período de 12 meses tivemos 
retração dos assalariados no setor privado com 
carteira de trabalho assinada e aumento dos 
sem carteira, empregados públicos e autônomos 
(Gráfico 18).

Entre os 1o trimestres de 2016 e 2017, aumentou 
o rendimento médio real habitualmente recebido 
por mês pelos ocupados, da mesma forma 
que também cresceu a massa do rendimento 
médio real de todos os trabalhos habitualmente 
recebidos por mês pelos ocupados (Gráfico 19).

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo

Gráfico 18
Variação no total de ocupados, segundo posição na ocupação selecionada
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2015-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Tabela 1
Estimativas do número de ocupados, segundo grupamento de atividade
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-1o trimestre 2017

Grupamento de atividade
Estimativas (em mil pessoas) Variação absoluta Variação relativa (%)

1o trim. 
2016

4o trim. 
2016

1o trim. 
2017

1o trim. 2017/ 
4o trim. 2016 

1o trim. 2017/ 
1o trim. 2016

1o trim. 2017/ 
4o trim. 2016 

1o trim. 2017/ 
1o trim. 2016

Total 21.233 21.472 21.318 -154 85 -0,7 0,4
Agr. pec. prod. flor., pesca e aquicultura 623 639 592 -47 -31 -7,4 -5,0
Indústria geral 3.460 3.212 3.303 91 -157 2,8 -4,5
Construção 1.574 1.507 1.562 55 -12 3,6 -0,8
Comércio; repar. de veículos autom. e 
motocicl. 3.823 3.944 3.855 -89 32 -2,3 0,8
Transporte, armazenagem e correio 1.178 1.320 1.221 -99 43 -7,5 3,7
Alojamento e alimentação 1.094 1.204 1.257 53 163 4,4 14,9
Info., com. e ativ. financ., imob., profiss., 
e admin. 3.419 3.481 3.491 10 72 0,3 2,1
Adm. púb., def., seg., ed., saúde hum. e 
serv. soc. 3.415 3.527 3.399 -128 -16 -3,6 -0,5
Outros serviços 1.095 1.171 1.115 -56 20 -4,8 1,8
Serviços domésticos 1.545 1.467 1.517 50 -28 3,4 -1,8
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Estado de São Paulo
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Com relação ao comportamento do mercado 
formal de trabalho, segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, o evento mais importante do 
1o trimestre de 2017 foi a ocorrência, em fevereiro, 
do primeiro saldo positivo entre admissões e 
desligamentos, desde abril de 2015 (Gráfico 20).

Enquanto o Estado de São Paulo encerrou o 
1o trimestre de 2017 com um saldo positivo de 
11.309 postos de trabalho, nesse mesmo período 
o saldo foi negativo em 68.876 postos de trabalho 
para o total do Brasil.

Esse pequeno saldo para o Estado de São Paulo 
foi resultado da eliminação de 21.887 postos de 
trabalho no conjunto das regiões metropolitanas 
(Baixada Santista, Campinas, São Paulo, 
Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte), que 
foi mais do que compensado pela geração de 
33.196 postos de trabalho nas demais regiões.

Mercado de trabalho

Gráfico 19
Massa de rendimento real de todos os trabalhos efetivamente recebidos por mês 
pelos ocupados
Estado de São Paulo – 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Mercado de trabalho

Gráfico 20
Número de admissões e desligamentos mensais
Estado de São Paulo – 2015-março/2017

Fonte: Ministério do Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. 
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A taxa de desemprego, na Região Metropolitana 
de São Paulo, segundo a Pesquisa de Emprego 
e Desemprego (PED), realizada pela Fundação 
Seade e o Dieese, elevou-se de 16,2% para 
18,5%, na passagem do 4o trimestre de 2016 
para o 1o de 2017 (Gráfico 21).

No 1o trimestre de 2017, o contingente de 
desempregados foi estimado em 2.066 mil 
pessoas, 271 mil a mais do que no trimestre 
anterior. Esse resultado decorreu da redução 
do nível de ocupação (foram eliminados 181 mil 
postos de trabalho) e do aumento da força de 
trabalho da região (90 mil pessoas ingressaram 
no mercado de trabalho).

Setorialmente, a redução do nível ocupacional 
foi mais intensa nos Serviços e na Indústria 
de Transformação, e apenas o Comércio 
apresentou resultado positivo. Segundo posição 
na ocupação, ressalta-se a retração do emprego 

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

Gráfico 21
Taxas de desemprego, segundo tipo
Região Metropolitana de São Paulo – 2016-1o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.

Em %

Total Aberto Oculto

15,9
17,6 17,5

16,2
18,5

13,4
14,7 14,4 13,5

15,2

2,5 2,9 3,1 2,7 3,3

1o trim. 2o trim. 3o trim. 4o trim. 1o trim.

2016 2017



SEFAZ/SP – SEADE 28

Conjuntura da Economia Paulista
1o trimestre de 2017

doméstico, do assalariamento no setor público e 
do número de autônomos.

No trimestre em análise, o rendimento médio real 
dos ocupados diminuiu 5,7% em relação ao 4o 
trimestre de 2016 e 18,1% em relação ao mesmo 
trimestre de 2014 (Gráfico 22).

Comparando a massa de rendimento real dos 
ocupados na Região Metropolitana de São 
Paulo no período abril/2015 a março/2016 com 
abril/2016 a março/2017, estimamos uma perda 
de poder de compra equivalente a R$ 18,3 
bilhões (Gráfico 23).

Gráfico 22
Rendimento médio real dos ocupados
Região Metropolitana de São Paulo – 1o trimestre 2014-1o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
Nota: Inflator utilizado: ICV-Dieese. Valores em reais de março de 2017.
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Gráfico 23
Massa de rendimentos reais dos ocupados
Região Metropolitana de São Paulo – abril/2015-março/2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
Nota: Inflator utilizado: ICV-Dieese. Valores em reais de março de 2017.
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As projeções para o comportamento da economia brasileira, contidas no Relatório Focus 
do Banco Central, indicam um quadro mais positivo até o final 2017 e, também, para 2018.

De acordo com a média das projeções apresentadas no relatório, o PIB deve encerrar 
2017 com um crescimento de 0,41% e, em 2018, se expande com uma taxa mais robusta, 
chegando a 2,30%. No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 3,60%, deve atingir 
3,71% até o final de 2017, abaixo do centro da meta. Para 2018, é esperada novamente a 
adesão do IPCA ao centro da meta, encerrando o ano em 4,37%. 

Por sua vez, a taxa Selic, hoje em 10,25%, seria reduzida para 8,50% até o final de 2017 
e encerraria 2018 neste mesmo patamar. Quanto ao câmbio, o dólar projetado para o final 
de 2017 e de 2018 é de, respectivamente, R$ 3,30 e R$ 3,40.

O Gráfico 24 mostra os dados atuais e as projeções do Relatório Focus para 2017 e 2018.

Um exercício simples, porém, interessante, reside em admitir que todas essas projeções 
se concretizem e, a partir daí, extrair alguns marcos da política econômica implícita para 
tal conjunto.

Com efeito, a partir dos níveis projetados para o IPCA e Selic, teríamos um alívio importante 
na política monetária, considerando que os juros básicos rondam hoje a casa de 6,4% a.a. 
em termos reais e cairiam para níveis de 4,4 % e 4%, respectivamente ao final de 2017 e 
2018. Por sua vez, as taxas de câmbio projetadas para o final de 2017 e de 2018 embutem 

Perspectivas
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uma pequena valorização real em relação ao 
patamar atingido no encerramento de 2016. 

Dessa forma, pode-se dizer que, caso as 
projeções se confirmem, a queda da inflação 
para abaixo do centro da meta em 2017 fornece 
espaço para cortes significativos da Selic, seja 
em termos nominais, como em termos reais, 
ainda mais considerando que os níveis atuais 
permanecem muito elevados. Este aspecto é 
reforçado pelo desempenho e perspectivas muito 
favoráveis para a agropecuária e exportações, 
dirimindo pressões inflacionárias e tensões no 
setor externo. Com isso, tem-se um ambiente 
mais favorável para uma modesta recuperação 
da atividade em 2017 e 2018. 

Em contrapartida, o agravamento e a falta de um 
horizonte de solução para a crise política colocam 
um nível grande de incerteza para os cenários de 
curto e médio prazos.

Gráfico 24
Projeções do Boletim Focus
Brasil – 2017-2018

Fonte: Banco Central do Brasil – BCB; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
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Com base nessa reflexão mais geral, pode-se elencar um conjunto de tensões e fatores positivos/
oportunidades que devem influenciar decisivamente o desempenho da economia paulista em 2017.

Dentre os pontos de tensão, podem ser destacados os seguintes.
• Ainda que os impactos até agora não sejam substantivos, as ações da Gestão Trump, no sentido 

de elevação do protecionismo e de menor atenção às questões ambientais, podem afetar mais 
a economia paulista, dado que, diferentemente do que ocorre com o conjunto da economia 
brasileira, os EUA são o principal parceiro comercial do Estado de São Paulo.

• A recuperação projetada dos mercados de commodities, mais concentrada nos grupos de 
energia e de minerais e metais, com estabilidade do grupo de alimentos, é menos favorável para 
a economia paulista, dada a importância do açúcar.

• A tendência à manutenção do desemprego em níveis elevados no Estado e na RMSP é um 
empecilho para a retomada do consumo.

• A queda acumulada da formação de capital fixo e a tendência de manutenção da taxa de 
investimento em níveis muito baixos, abaixo de 18% do PIB, joga decisivamente contra a 
produtividade e a competitividade da economia brasileira e, além disso, pode resultar em maior 
desarticulação de segmentos importantes da indústria. Isto pode ser ainda mais crítico para a 
economia paulista, reduzindo a sua vantagem decorrente de maiores níveis de integração e 
diversificação, cruciais para suportar crises e ainda atrair investimentos em setores estratégicos.

Perspectivas
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Com relação aos fatores positivos e oportunidades para 2017, cabe realçar: 
• o movimento em curso da economia mundial de crescimento moderado favorece a 

expansão das exportações brasileiras e dos investimentos estrangeiros. Para a economia 
paulista, as projeções de crescimento dos EUA e Argentina em 2017 e 2018, ainda que 
mantendo taxas modestas, embute melhores perspectivas para as vendas externas de 
produtos importantes como aviões, veículos e peças;

• o avanço da extrativa mineral no Estado, a partir do pré-sal, amplia a diversificação 
econômica e o potencial dinâmico da economia paulista; 

• o índice de volume de serviços do IBGE vem apresentando uma atenuação mais nítida 
do ritmo de queda nesse setor no Estado de São Paulo, comparativamente ao conjunto 
da economia brasileira. Em função da dramática queda da indústria desde 2014, o 
setor de serviços pode ganhar relevância para a recuperação econômica, ainda mais 
considerando sua capacidade em atrair investimentos para o Estado de São Paulo, como 
vem mostrando a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp) 
da Fundação Seade.1

1. Ver “Confirmados US$ 6,7 bilhões em investimentos anunciados para o 1o trimestre de 2017, o que representa 83,3% do 
que foi apurado para todo o ano de 2016 (US$ 8 bilhões)” em <http://www.piesp.seade.gov.br/>. Acesso em 6 jul. 2017.
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