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Apresentação

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 de 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.



A economia paulista vem se movendo em meio a dois cenários relativamente positivos, 
mas ambos embutindo fatores de indeterminação, que podem resultar em rupturas e/ou 
mudanças drásticas. 

Pelo lado da economia internacional, há uma confirmação de recuperação econômica, 
ainda que em níveis nada exuberantes, que convive com tensões decorrentes de 
movimentos e ações contrárias à globalização comercial e financeira e, também,  
da elevação do risco de conflito militar de proporções consideráveis, envolvendo a  
Coreia do Norte.

Por seu turno, a economia brasileira vem apresentando uma contínua atenuação 
do processo recessivo, com chances nítidas de se traduzir em leve recuperação da 
atividade, fechando 2017 com taxa positiva de crescimento do PIB. Este momento de 
alento, em que o controle da inflação e o desempenho muito favorável da agropecuária 
e das exportações têm sido decisivos, é ameaçado pelos desdobramentos da crise 
política em curso, cujo desfecho não é sequer esboçado nas análises atualmente 
disponíveis. Outra ameaça provém do nível de destruição e desarticulação econômica 
pela profundidade do processo recessivo, sobre o qual pouco se sabe com exatidão,  
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mas que certamente embute desafios para a retomada mais sustentada do crescimento 
em horizonte de médio e longo prazos.

É neste ambiente relativamente positivo, mas ao mesmo tempo tenso e incerto,  
que a economia paulista vem se movendo em direção a uma modesta recuperação  
da atividade, apresentando deslocamentos das suas principais fontes de dinamismo,  
do agronegócio e indústria de alimentos em 2016, para as indústrias automotiva,  
de máquinas e equipamentos e extrativa mineral, bem como alguns segmentos do setor  
de serviços. Ressalte-se que, embora apresentando algum alento no curto prazo, o 
mercado de trabalho ainda não engrenou dinâmica suficiente para indicar  
uma recuperação, permanecendo como um fator restritivo no que concerne às 
perspectivas para o encerramento de 2017.
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Desde o final do ano passado, as análises relativas à economia internacional vêm se 
deparando com a coexistência de um cenário de recuperação moderada da atividade 
econômica com um potencial de mudanças e rupturas, cujos efeitos seriam significativos 
para todo o conjunto da economia mundial.

No que tange à recuperação da atividade, as projeções mais atualizadas do Fundo 
Monetário Internacional – FMI1 apontam para uma expansão de 3,5% da economia 
mundial, em 2017, e de 3,6%, em 2018. Nota-se que estes números não diferem daqueles 
contidos em sua publicação anterior, porém há diferenças na composição destas taxas 
que, notadamente, são levemente inferiores para EUA e um pouco maiores para o 
conjunto da Zona do Euro, China e Japão.

Em termos bem resumidos, o FMI considerava a possibilidade de aceleração da 
economia dos EUA, por conta do pacote de estímulos com corte de impostos e anúncio 
de investimentos em infraestrutura, objetos de campanha eleitoral de Donald Trump. 
No entanto, esta aceleração até o momento não ocorreu. Ao mesmo tempo, temia-se 
um efeito negativo mais acentuado decorrente da decisão de saída do Reino Unido da 
União Europeia, que também acabou não se concretizando. Ainda cabe mencionar que a 
esperada acomodação para baixo do ritmo de crescimento da economia chinesa tem sido 
mais branda, o que permite taxas um pouco mais elevadas de expansão.
1. World Economic Outlook – julho de 2017
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Por sua vez, o crescimento global é caracterizado 
pela ausência de pressões inflacionárias, o que 
tira por enquanto da agenda alterações da política 
monetária, a partir da elevação dos juros. Isto é 
particularmente destacado no momento atual dos 
EUA, em que taxas bem baixas de desemprego 
convivem com uma tendência de baixa da inflação, 
praticamente paralisando o FED (Federal Reserve) 
no que concerne a uma elevação dos juros,  
tal como era anunciado desde o final de 2016.

O Gráfico 1 a seguir mostra as projeções do 
FMI para 2017 e 2018, envolvendo o conjunto 
da economia mundial, bem como os principais 
grupos de regiões e países. 

Neste gráfico ficam destacadas as taxas 
bem modestas de crescimento no âmbito do 
grupo denominado “economias avançadas”, 
em contraste com o crescimento vigoroso 
apresentado por China e Índia.

Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do FMI para 2017 e 2018

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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No que concerne ao desempenho das economias 
brasileira e paulista, este é um cenário positivo, 
com perspectivas de recuperação moderada 
dos mercados de commodities, elevação das 
exportações e de captação de investimentos 
estrangeiros. 

No que diz respeito especificamente aos 
mercados de commodities, um estudo do Banco 
Mundial2 confirma a recuperação, ainda que não 
exuberante e não uniforme, dos principais grupos 
de commodities e aponta para a continuidade 
deste movimento em 2017 e 2018.

A seguir, o Gráfico 2 apresenta os índices de 
preços do Banco Mundial (base 2010 = 100), 
incluindo as projeções relativas a 2017 e 2018 
para os seguintes grupos: Energia, Alimentos e 
Minerais e Metais.

2. Global Economic Prospects – junho de 2017

Gráfico 2
Índices observados e projetados de commodities, segundo grupos
Banco Mundial – 2015-2018

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Projeções.
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Pode-se notar que as projeções para 2017 indicam uma expansão mais acentuada dos 
preços dos grupos de Energia (de 55 para 69, ou 25,45%) e de Minerais e Metais  
(de 63 para 73, ou 15,87%), enquanto que o grupo Alimentos fica estacionado em 92,  
com crescimento nulo no confronto entre o projetado para 2017 e o ocorrido em 2016.

Este comportamento mostra-se mais favorável ao conjunto da economia brasileira do que 
em relação à economia paulista, em função do elevado peso do açúcar para esta última.

De qualquer modo, conforme mencionado, este cenário positivo em termos mais 
estritamente econômicos coexiste com um potencial de mudanças e rupturas.

Um primeiro ponto a ser destacado consiste no risco de crescente oposição aos termos 
mais gerais de globalização do comércio, tecnologia e finanças, enfatizando uma postura 
mais isolacionista e, no que diz respeito ao comércio, privilegiando os acordos bilaterais. 
A decisão de saída do Reino Unido da União Europeia pode ser vista como um marco 
importante neste sentido.

Ao mesmo tempo, a plataforma eleitoral de Donald Trump esteve em boa medida 
assentada nestes termos e as ações de governo confirmam este novo direcionamento, 
com a retirada dos EUA do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), com 
o pleito de revisão dos termos do Nafta, incluindo a ameaça de saída dos EUA e com as 
tensões crescentes nas suas relações com a Organização Mundial do Comércio – OMC.

Panorama internacional
Economia internacional 
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Todos estes pontos podem ter rebatimentos significativos para a economia brasileira 
ainda que não se concretizem em sua totalidade. E também é importante notar que tais 
rebatimentos teriam especificidades no que se refere à economia paulista, que não só tem 
pauta de comércio exterior diferenciada, como também dispõe de uma agenda específica 
em termos de principais mercados e parceiros comerciais.

Por último, ainda cabe destacar como fator de indeterminação no cenário internacional a 
crescente tensão no campo militar envolvendo a Coreia do Norte. De acordo com alguns 
analistas, desde o final da Segunda Guerra, nunca foi tão alto o risco de um conflito 
envolvendo a utilização de artefatos nucleares. Dado o poder de destruição e, também, 
de disrupção no campo da geopolítica, argumenta-se que em um conflito deste tipo 
dificilmente haveria vencedores.

Em suma, o panorama internacional indica uma situação particularmente estranha, em 
que um cenário razoavelmente positivo em termos de crescimento econômico convive com 
riscos, de certa forma inéditos, de rupturas e alterações drásticas.

Panorama internacional
Economia internacional 
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“Recuperação tênue”, “melhora relativa” e “saída do fundo do poço” têm sido expressões muito 
utilizadas nas análises econômicas para descrever o atual quadro da economia brasileira.
De fato, os principais indicadores de atividade confirmam a atenuação significativa do processo 
recessivo, porém ainda sem um ritmo firme suficiente para caracterizar uma recuperação.  
Nesse sentido, cabe destacar os dados relativos ao PIB, que mostram variações cada vez 
menos negativas em 12 meses, ao mesmo tempo em que a comparação trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior revela o segundo período consecutivo com taxas levemente 
positivas, algo inédito desde o mergulho da economia brasileira na recessão. 
Esta mesma tendência vem sendo confirmada por outros indicadores de atividade,  
com a notável exceção do volume de serviços pesquisado pelo IBGE.
Pode-se tomar como principais balizadores da conjuntura atual os seguintes aspectos: 
• O comportamento da inflação, com o IPCA atualmente em 2,46%, e boas perspectivas de 

encerrar 2017 abaixo de 3,20%. Este fator atua positivamente sobre as expectativas e o poder  
de compra dos salários e abre um campo muito favorável para reduções substantivas dos juros;

• O desempenho muito favorável do comércio exterior, contribuindo para a atividade econômica e 
dando conforto no setor externo, com a redução significativa do déficit em transações correntes; 

• A questão fiscal, que se coloca como uma grande restrição, tanto no curto prazo para um estímulo 
mais forte da atividade, como no médio e longo prazos para uma expansão dos investimentos e 
enfrentamento de diversos gargalos, principalmente no que tange à infraestrutura. 

• A crise política, cuja solução parece distante, tem certamente um potencial de desestruturação  
do país e, assim, pode ser vista como um fator de indeterminação para os cenários em curso.

Economia brasileira 
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Os dados do IBGE concernentes à evolução do 
PIB no segundo trimestre confirmam de forma cada 
vez mais nítida a atenuação do processo recessivo 
iniciada em 2016, embora ainda sem contundência 
suficiente para carimbar uma recuperação mais firme 
da atividade.

Com efeito, utilizando-se a comparação entre 
o segundo e o primeiro trimestres, tem-se um 
crescimento do PIB de 0,2%. Esta forma de 
comparação é muito útil para fornecer uma ideia a 
respeito do ritmo corrente do indicador em questão 
e, nesse sentido, a ocorrência de dois trimestres 
consecutivos com expansão, ainda que com taxas 
suaves, é certamente um alento.

O Gráfico 3 a seguir fornece uma ilustração deste 
processo desde o terceiro trimestre de 2016, 
destacando a importância dos setores Agropecuária, 
para a expansão no primeiro trimestre, e Serviços, 
para o crescimento no segundo trimestre de 2017.

Economia brasileira
PIB trimestral

Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB e dos setores no trimestre em relação ao trimestre 
imediatamente anterior
Brasil – 3o trimestre 2016-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Por seu turno, a comparação entre o acumulado 
em quatro trimestres e igual período anterior 
claramente confirma a significativa atenuação do 
processo recessivo, em que a queda de 4,4% do 
PIB no terceiro trimestre de 2016 passa agora para 
uma taxa negativa de 1,4%, conforme indicado 
no Gráfico 4, onde se destaca o desempenho da 
agropecuária com a robusta taxa de 6,2%, único 
setor a apresentar crescimento nesta forma de 
comparação. É oportuno mencionar que as projeções 
atuais indicam um avanço de mais de 30% da safra 
atual, comparativamente à anterior.

Utilizando-se a mesma base de comparação, 
acumulado em quatro trimestres contra igual período 
anterior, pode ser observada a atenuação do 
processo recessivo pela ótica dos componentes da 
demanda agregada, conforme mostra o Gráfico 5  
a seguir.

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB, por setor de atividade nos últimos quatro 
trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores 
Brasil – 3o trimestre 2016-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Economia brasileira
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Gráfico 5
Taxas de crescimento do PIB, segundo componentes da demanda agregada nos últimos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 3o trimestre 2016-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Economia brasileira
PIB trimestral
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Assim, pode-se destacar a evolução do consumo das famílias de uma queda anualizada 
de 5,2% no terceiro trimestre de 2016 para uma taxa de -1,9%. Do mesmo modo, as 
importações passam de uma taxa fortemente negativa de 14,8% para uma queda de 
apenas 0,7%. 

No entanto, é preocupante o comportamento da formação bruta de capital fixo (FBCF) 
que, embora mostrando uma evolução de -13,5% para -6,1%, ainda revela uma retração 
anualizada muito intensa e isto se torna ainda mais grave caso se considere que, desde 
2014, esta variável acumula uma queda de 30,8%, indicando a intensidade da crise pelo 
comportamento do investimento. Com base neste desempenho, é factível supor que em 
alguns segmentos não foi realizada sequer a reposição relativa à depreciação do capital.  
Este aspecto torna-se mais crítico quando envolve a discussão sobre uma retomada mais 
sustentada do crescimento econômico.

Economia brasileira
PIB trimestral
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Economia brasileira

Indicadores de atividade

Os indicadores mais recentes de atividade reforçam a evolução demarcada pelo 
comportamento do PIB, denotando significativa atenuação da recessão na comparação 
em 12 meses, enquanto no confronto mês contra mês anterior e com ajuste sazonal são 
registradas taxas levemente positivas, com exceção do volume de serviços, conforme 
descrito a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de junho para 

julho, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 0,4%. No acumulado de  
12 meses, o indicador sofreu recuo de 1,4%.

• Produção Industrial – PIM-PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE 
registrou, na comparação entre julho e junho, um avanço de 0,8%. No acumulado  
de 12 meses, ocorreu uma retração de 1,1%. 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado como um indicador do consumo, 
as vendas do comércio varejista ampliado em julho tiveram um aumento de 0,2%, 
comparando-se com julho. No acumulado de 12 meses, observou-se uma contração  
de 2,8%.

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços apresentou queda de 0,8% na 
passagem de junho para julho. No acumulado de 12 meses, foi registrada uma retração 
de 4,6%.
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O Gráfico 6 a seguir mostra com mais nitidez o 
desempenho descrito anteriormente.

Contudo, conforme ilustra o Gráfico 7, fica mais 
evidente a melhora relativa da atividade em 2017 
a partir da evolução das taxas acumuladas em 12 
meses desde maio de 2016.

Pode-se notar que o IBC-BR parte de uma queda em 
12 meses de 5,5% em maio de 2016, atinge 4,6% em 
dezembro do mesmo ano e chega em julho a uma taxa 
de -1,4%. De forma mais acentuada, a indústria sai de 
uma queda acumulada de 9,5%, a qual aparece bem 
mais tênue em julho último, com uma taxa de -1,1%. 
Da mesma forma, o comércio varejista ampliado parte 
de uma taxa de -9,7% e mostra em julho uma retração 
bem menor, de 2,8%. O comportamento destoante 
fica por conta do volume de serviços, cuja retração 
acumulada de 4,8%, em maio de 2016, permanece 
praticamente no mesmo nível em julho de 2017, com 
uma taxa de -4,6%.

Gráfico 6
Indicadores de atividade
Brasil – junho 2016-julho 2017

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

Economia brasileira
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Gráfico 7
Indicadores de atividade – Evolução das taxas acumuladas em 12 meses
Brasil – maio 2016-julho 2017

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

Economia brasileira
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O comércio exterior vem apresentando um compor-
tamento muito favorável ao longo de 2017, movimento 
confirmado pelos últimos dados disponíveis, que 
revelam 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 
agosto de 2017 com igual período do ano passado, 
as exportações subiram de US$ 123,57 bilhões 
para US$ 145,94 bilhões, o que corresponde a 
um crescimento de 18,1%. Enquanto isso, as 
importações acumuladas registraram um aumento 
de 7,3%, passando de US$ 91,20 bilhões para 97,84 
bilhões. Dessa forma, o saldo da balança comercial 
acumulado aumenta de US$ 32,36 bilhões para  
US$ 48,11 bilhões, o que se traduz numa expansão 
de 48,7%. Toda esta evolução do comércio exterior 
é ilustrada no Gráfico 8, com as variáveis expressas 
em US$ bilhões FOB. 

Gráfico 8
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – janeiro/agosto 2016-janeiro/agosto 2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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As projeções correntes indicam um saldo da balança comercial acima de US$ 60 bilhões 
para o ano e, considerando que o mesmo resulta de um desempenho particularmente 
favorável das exportações, fica realçada a importância do comércio exterior na conjuntura 
atual, tanto no que se refere ao estímulo da atividade econômica, como no tocante à 
situação de conforto no setor externo como um todo. Isto porque, ao ensejar uma redução 
expressiva do déficit em transações correntes, assume um papel importante para a 
condução da política econômica, sobretudo neste momento em que qualquer tropeço pode 
afetar de forma exacerbada as expectativas vigentes. 

Comércio exterior

Economia brasileira
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Economia do Estado de São Paulo

No contexto das condições internacionais e do clima favorável para a recuperação da 
atividade no plano nacional, a economia paulista vem apresentando um consistente alívio 
do processo recessivo e encaminhando condições para o encerramento de 2017 com 
taxa positiva de crescimento do PIB. Entretanto, diferentemente da economia brasileira, 
fortemente alavancada pela agropecuária no primeiro trimestre e pelo consumo das 
famílias no segundo, o vetor de crescimento da economia paulista tem sido a indústria 
de transformação, reforçada pela reação do comércio e do setor de serviços nos últimos 
meses – fato que pode estar associado à queda da inflação e à melhora, ainda que tímida, 
do mercado de trabalho. 

Outro dado a ser destacado é que se esboça, em 2017, uma mudança no eixo dinâmico 
da economia paulista em relação aos anos anteriores. Essa mudança pode ser percebida 
pela perda de dinamismo dos setores vinculados ao complexo sucroalcooleiro, que se nota 
pela queda contínua da contribuição da agropecuária e da indústria de alimentos para o 
crescimento do PIB Estadual, ao mesmo tempo em que se difunde a recuperação para 
um número maior de segmentos da estrutura industrial paulista, sobretudo na indústria 
automotiva e de máquinas e equipamentos. 



SEFAZ/SP – SEADE 20

Conjuntura da Economia Paulista
2o trimestre de 2017

SEFAZ/SP – SEADE 20

Conjuntura da Economia Paulista
2o trimestre de 2017

Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista

Gráfico 9
Taxas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2016-2o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.

A economia paulista mostrou crescimento de 0,7% 
no 2o trimestre de 2017 na comparação com o 
trimestre anterior com ajuste sazonal (Gráfico 9). 
Nesta base de comparação, são dois trimestres 
seguidos de crescimento, o que não acontecia 
desde o 3o trimestre de 2013, representando sinais 
de melhora na economia paulista. No acumulado 
de quatro trimestres, a retração no 2o trimestre de 
2017 foi de 1,7%. Apesar de negativa, esta taxa 
mostra melhora relativa desde o 2o trimestre do 
ano anterior. Ainda sobre esta taxa do PIB paulista, 
observa-se que esta foi ligeiramente menor do que 
a referente ao PIB brasileiro (-1,4%). 

Entre os grandes setores da economia do Estado, 
apenas a agropecuária (com taxa de 2,0%) 
contribuiu positivamente para o PIB paulista no 
acumulado de quatro trimestres (Gráfico 10). 
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Gráfico 10
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 – 2o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.

É importante observar que este setor, em que 
pese ainda apresentar taxa positiva, mostra taxa 
bastante inferior ao trimestre anterior, quando 
a taxa era de 4,4%. Isto porque a produção de 
cana-de-açúcar, principal produto da agropecuária 
paulista, mostrou desaceleração.  A indústria geral 
continua apresentado retração (-2,5%), mas indica 
certa atenuação em relação ao trimestre anterior 
(-3,3%). Um subsetor da indústria que permanece 
em destaque é a extrativa mineral (16,4%), com 
continuidade do avanço do pré-sal no Estado. 
Ao contrário, a construção civil mostrou taxa de 
retração acentuada (-10,9%), pequeno alívio em 
comparação aos dois trimestres anteriores (-12,15).  
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Indústria

Gráfico 11
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – junho 2016-junho 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.

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. 

No acumulado de 12 meses, a produção física 
industrial (IBGE) ainda mostrou recuo (-1,2%) em junho 
de 2017 (Gráfico 11). No entanto, há mais de um ano, 
a indústria de transformação do Estado vem mostrando 
um processo de atenuação da retração de forma 
sistemática e consistente, com exceção do ocorrido em 
abril de 2017, em que houve uma piora frente ao mês 
anterior, com grande influência da queda da indústria 
de alimentos. Em junho de 2017, em relação ao  
mês anterior com ajuste sazonal, a indústria cresceu 
1,3%. Nesta mesma base de comparação, ocorreu o  
segundo mês seguido com crescimento.   
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Indústria

No que se refere à taxa acumulada de 12 
meses, nove dos 18 segmentos da indústria de 
transformação passaram a apresentar crescimento 
em junho de 2017, isto é, o número de atividades 
que vem registrando avanço tem aumentado 
nos últimos meses (Gráfico 12). Destaca-se 
o segmento de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos por seu expressivo 
crescimento (16,6%) frente a uma grande retração 
ocorrida um ano antes (-27,3%), parte importante 
deste avanço está relacionada ao aumento na 
produção de aparelhos celulares. Outro destaque 
foi a indústria automotiva, que transitou de uma taxa 
de -25,0% em junho de 2016 para 8% em junho de 
2017, com uma clara estratégia de exportação de 
parte significativa da produção, dado que o mercado 
interno para este tipo de bem ainda não retomou 
níveis de anos atrás – como se verá, mais à frente, 
nos dados relativos às vendas de veículos, motos 
e autopeças. Os segmentos de têxtil e vestuário 

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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também apresentaram crescimento e este está indiretamente associado à dinâmica 
externa. Isto porque houve diminuição considerável de produtos destes segmentos, 
em função do câmbio, abrindo espaço para a demanda interna ser suprida em maior 
proporção pela produção nacional.  

Por último e em sentido contrário, cabe mencionar a indústria de alimentos no Estado, 
na qual a produção de açúcar tem peso considerável. O preço do açúcar no mercado 
internacional tem mostrado queda neste ano, indicando que a indústria de alimentos  
no Estado não terá em 2017 o mesmo desempenho que teve em 2016, quando exibiu 
taxas elevadas. 

Indústria
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Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – junho 2016-junho 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.

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 IBGE:  
uma sobre o comércio e outra sobre os serviços. 

No acumulado de 12 meses, o comércio vem mostrando 
dificuldade em apresentar atenuação no nível de 
retração no último ano. Em junho de 2016 a taxa era 
de -5,5% e quase não mostrou melhora quando se 
observa a taxa de junho de 2017 (-5,1%), embora 
nos meses de abril, maio e junho os dados tenham se 
mostrado melhora relativa nessa base de comparação 
(Gráfico 13). O segmento de venda de veículos, motos e 
autopeças, ainda com grande retração, tem contribuído 
para o fraco desempenho do comércio. Na comparação 
do mês com o mês anterior com ajuste sazonal, as 
taxas de maio e junho de 2017 mostram dois meses 
seguidos de avanço (0,2% e 1,4%, respectivamente), 
revelando melhora na margem. 
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Gráfico 14
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume de vendas do 
comércio varejista ampliado, por setor de atividade 
Estado de São Paulo – junho 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

No acumulado de 12 meses, quatro das dez 
atividades do comércio varejista ampliado não 
apresentaram recuo para o mês de junho de 2017 
(Gráfico 14). Taxas positivas são observadas em dois 
segmentos: venda de móveis e eletrodomésticos 
e venda de material de construção. No primeiro 
segmento, a melhora deriva das vendas de 
eletrodomésticos, dando sinais de recuperação de 
vendas de bens duráveis. O segundo segmento 
mostra sinais de recuperação, passando de -12,3 
em junho de 2016 para 0,1% em junho de 2017. 
Contudo, como já mencionado anteriormente, a 
venda de veículos, motos e autopeças, que tem 
peso relevante no comércio, permanece com grande 
retração (-14,8%) nesta base de comparação. 
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Gráfico 15
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços
Estado de São Paulo – junho 2016-junho 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Em junho de 2017, os serviços registraram retração 
de 1,8% no acumulado de 12 meses, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS 
(Gráfico 15). Em junho de 2016, os serviços 
apresentaram a pior taxa da série (-5,3%), 
mostrando desde então uma melhora nítida, em que 
pese ainda estar em patamar negativo. 
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Gráfico 16
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços, 
por atividade 
Estado de São Paulo – junho 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

No desempenho dos segmentos de serviços, 
destaca-se a taxa dos serviços de informação 
e comunicação (0,0%), o primeiro segmento de 
serviços a indicar ter saído da crise. Os transportes 
têm apresentado sistematicamente retração menos 
acentuada desde um ano atrás, sobretudo em 
função de taxas relativamente melhores da indústria. 
Os serviços prestados às famílias, contudo, têm 
registrado maior variação nas taxas, refletindo 
as questões pertinentes ao mercado de trabalho 
(Gráfico 16). 
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Gráfico 17
Exportações e importações
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2016-2o trimestre 2017 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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O total das exportações paulistas no 2o trimestre 
de 2017 aumentou na comparação com o 1o 
trimestre (US$ 13,5 bilhões e US$ 11,1 bilhões, 
respectivamente), conforme o Gráfico 17. Este 
avanço está relacionado, principalmente, à elevação 
de exportações de automóveis, aviões, açúcares 
e soja. Considerando que o comércio exterior 
apresenta bastante variabilidade para períodos 
curtos, não há evidências de que aumentos 
significativos persistam nos trimestres seguintes.  
As importações, contudo, mostraram crescimento 
pouco expressivo (passando de US$12,8 bilhões 
para US$ 13,0 bilhões), com contribuições de maior 
importação de combustíveis.  
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Historicamente, observa-se que o mercado de 
trabalho responde com defasagem às mudanças 
da atividade econômica, seja em períodos de 
crescimento ou de retração, e isso pode ser visto 
novamente no momento atual.

No Estado de São Paulo e na Região Metropolitana 
de São Paulo, os principais indicadores do mercado 
de trabalho apresentaram sinais de estabilidade, e 
alguns até de recuperação, no segundo trimestre de 
2017, ainda que em níveis piores comparativamente 
aos de 2016.

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo 
recuou em relação ao trimestre anterior, passando 
de 14,2% para 13,5%, segundo a PNAD Contínua 
do IBGE (Gráfico 18). Apesar disso, esse indicador 
permaneceu 1,3 ponto porcentual acima do patamar 
de 12,2% verificado no mesmo trimestre do ano 
passado (12,2%).

Gráfico 18
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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A explicação principal reside na elevação do número 
de ocupados em 242 mil pessoas, que suplantou a 
entrada de 72 mil pessoas no mercado de trabalho 
(mais 72 mil). Com isso, o total de desocupados 
passou de 3.536 mil para 3.366 mil pessoas, o que 
corresponde a uma queda de 4,8%.

Esse aumento da ocupação ocorreu principalmente 
nos assalariados, com e sem carteira, apresentando 
menor intensidade entre os empregadores.

Porém, quando se compara o segundo trimestre de 
2017 com o mesmo de 2016, observa-se redução no 
número de trabalhadores com carteira em 139 mil 
pessoas, enquanto que são registrados aumentos 
para os sem carteira em mais 205 mil, empregadores 
em 120 mil e conta própria, em 74 mil. 

Dessa forma, mesmo com o aumento do número de 
assalariados com carteira na comparação trimestre 
contra trimestre anterior, este se mantém em nível 

Gráfico 19
Variação do número de ocupados, segundo posições selecionadas,  
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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abaixo do verificado no ano passado. Dentre outras 
consequências, esse resultado afeta negativamente 
o sistema previdenciário, pelo lado da receita, e a 
massa de rendimentos do trabalho, uma vez que a 
quantidade de pessoas recebendo o décimo-terceiro 
salário tende a ser menor ao longo do tempo.

Do ponto de vista dos principais setores de atividade 
econômica, todos apresentaram resultados positivos 
no segundo trimestre na comparação com o mesmo 
do ano passado, com destaque para a Indústria 
Geral, que obteve o primeiro resultado positivo desde 
o segundo trimestre de 2015.

Gráfico 20
Variação no total de ocupados, segundo setores de atividade selecionados, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua.
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Destaca-se, ainda, a evolução do rendimento 
médio real e da massa de rendimentos reais dos 
ocupados no Estado de São Paulo. Na comparação 
do segundo trimestre com igual período de 2016, 
verifica-se o terceiro resultado positivo em sequência, 
o que é sem dúvida um alento, ainda que a base 
de comparação seja bastante baixa, devido aos 
resultados fortemente negativos nos dois primeiros 
trimestres de 2016 (Gráfico 21).

Gráfico 21
Variação do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais de todos  
os trabalhos habitualmente recebidos pelos ocupados, em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Já na Região Metropolitana de São Paulo, segundo 
a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED – 
Seade/Dieese), os resultados do segundo trimestre 
não foram tão positivos. A taxa de desemprego 
total fi cou praticamente estável na passagem do 
primeiro para o segundo trimestre, atingindo 18,6%, 
com pequena elevação do desemprego aberto e 
redução no desemprego oculto. Na comparação 
com o segundo trimestre do ano passado, a taxa 
de desemprego total foi superior em 1,0 ponto 
porcentual (Gráfi co 22).

Gráfi co 22
Taxa de desemprego, segundo tipo
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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O nível de ocupação, na região, sofreu redução  
de 11 mil pessoas, enquanto que a força de  
trabalho permaneceu estável. Com isso,  
o número de desempregados cresceu para  
2.077 mil pessoas.

Assim como nos dados da PNAD para o Estado 
de São Paulo, na comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior, a PED mostra redução do 
assalariamento com carteira assinada em 260 mil 
pessoas e aumento do trabalho autônomo em  
154 mil pessoas (Gráfico 23).

Gráfico 23
Variação no total de ocupados, segundo posições selecionadas,  
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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Quanto aos principais setores de atividade 
econômica, não se observou, até o segundo 
trimestre, recuperação do nível de ocupação  
em relação a 2016. Na comparação de 12 meses, 
houve redução da ocupação na indústria de 
transformação (menos 136 mil pessoas), serviços 
(menos 81 mil), construção (menos 14 mil) e 
comércio e reparação de veículos (menos 13 mil) – 
Gráfico 24.

Por fim, destaca-se a elevação do rendimento médio 
real (1,4%) no segundo trimestre, na comparação 
com o mesmo período do ano passado. É o primeiro 
resultado positivo, nessa base, desde o segundo 
trimestre de 2014.

Porém, a massa de rendimentos reais dos ocupados 
continua em queda, com resultado de -1,2%, devido 
ao comportamento negativo da ocupação.

Gráfico 24
Variação no total de ocupados, segundo setor de atividade, em relação  
ao mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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Como se pôde observar, os dados da PNAD indicam 
um possível início de recuperação nos principais 
indicadores do mercado de trabalho no Estado de 
São Paulo, ao passo que na Região Metropolitana 
de São Paulo, segundo a PED, ainda não é possível 
observar esse movimento. De qualquer forma, ambas 
convergem ao fato de perda contínua dos postos 
de trabalho com carteira assinada e aumento da 
ocupação no trabalho informal e por conta própria.

Ainda que a massa de rendimentos dos ocupados 
venha apresentando redução das perdas observadas 
nos últimos anos, avalia-se que é prematuro apontar 
uma recuperação desse indicador de forma a 
alimentar a retomada da economia, dada a qualidade 
dos postos de trabalho gerados recentemente e os 
imprevisíveis impactos da reforma trabalhista no 
próximo período.

Gráfico 25
Variação do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais de todos 
os trabalhos efetivamente recebidos pelos ocupados, em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
Nota: Inflator utilizado: ICV-Dieese.
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O Relatório Focus do Banco Central, contendo as projeções do mercado para diversos 
indicadores, vem apontando para um quadro relativamente positivo até o final 2017 e um 
pouco mais favorável para 2018.

De acordo com a média das projeções apresentadas no relatório de 08/09/2017, o PIB 
deve encerrar 2017 com um crescimento de 0,60% e, em 2018, se expande com uma 
taxa mais elevada, chegando a 2,10%. No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 
2,46%, deve atingir 3,14% até o final de 2017, bem abaixo do centro da meta. Para 2018, 
é esperada novamente um IPCA abaixo do centro da meta, encerrando o ano em 4,15%. 

Por sua vez, a Selic, hoje em 8,25%, seria reduzida para 7,00% até o final de 2017 e 
encerraria 2018 no patamar de 7,25%. Quanto ao câmbio, o dólar projetado para o final de 
2017 e de 2018 é de, respectivamente, R$ 3,20 e R$ 3,35.
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Gráfico 26
Projeções do Relatório Focus de 08/09/2017
Brasil – 2017-2018

Fonte: Banco Central; IBGE; Fundação Seade.

Perspectivas

O Gráfico 26 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 para o conjunto 
das variáveis em questão.

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 5,7% a.a. em termos reais e 
cairiam para níveis de 3,7% e 3,0%, respectivamente 
ao final de 2017 e 2018. Por sua vez, as taxas de 
câmbio projetadas para o final de 2017 e de 2018 
embutem 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 
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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 positivas para a agropecuária e exportações, 
apoiando a atividade econômica e dirimindo tanto as pressões inflacionárias, como 
também as tensões no setor externo. Com isso, tem-se um ambiente mais favorável para 
uma modesta recuperação da atividade em 2017 e 2018. 

Conforme mencionado, o quadro fiscal mantém-se enquanto uma forte restrição para uma 
recuperação mais vigorosa e, por sua vez, a falta de um horizonte de solução para a crise 
política faz com que se tenha por este lado um fator de indeterminação no tocante ao 
cenário atual, dado o potencial disruptivo de um eventual agravamento da mesma.

De qualquer forma, os diversos indicadores vêm mostrando um quadro relativamente 
favorável para uma recuperação modesta da economia brasileira em 2017 e 2018. 
Entretanto, as preocupações acumulam-se quando se pensa em uma retomada 
econômica mais sustentada a médio e longo prazos.

Em termos mais gerais, é plausível supor que não foram solucionados os problemas 
relativos aos gargalos em infraestrutura, à competitividade e à produtividade da 
economia brasileira, que não só antecedem, como integram as causas da crise atual. 
Ao mesmo tempo, é preocupante o eventual impacto da crise em termos de destruição e 
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desarticulação de empresas e segmentos importantes da economia, ainda mais quando se 
tem em conta que, desde 2014, a formação bruta de capital fixo já acumula uma queda de 
mais de 30,0%, com a taxa de investimento reduzindo-se para 15,5%. 

Não há muitas análises articuladas sobre este tema, porém certas informações fornecem 
algumas pistas. Aqui, serão utilizados para discussão a composição das exportações e o 
ajuste realizado na indústria automobilística.

A análise da composição das exportações brasileiras no acumulado de janeiro a julho, 
desde 2005, revela uma considerável perda de participação dos manufaturados e 
expressivo aumento da parcela dos produtos básicos.
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O Gráfico 27 mostra que, enquanto os 
manufaturados têm sua participação caindo de 55% 
para 36%, os produtos básicos crescem de 29% para 
48%, com os semimanufaturados numa participação 
estável, em torno de 14%.

Embora não de forma direta e definitiva, estas 
informações podem indicar uma crescente perda de 
competitividade da economia brasileira, sobretudo 
em sua indústria, com um considerável risco de se 
caracterizar cada vez mais como uma economia 
tendencialmente primário-exportadora.

Por seu turno, os dados da Anfavea mostram que a 
indústria automobilística vem passando por um forte 
ajuste no bojo do atual processo recessivo, em que 
o direcionamento de parcela crescente da produção 
para o mercado externo tem sido decisivo.

Gráfico 27
Composição das exportações brasileiras, segundo fator agregado – Acumulados  
de janeiro a julho de cada ano
Brasil – 2005-2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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O Gráfico 28, contendo dados acumulados nos 
períodos entre janeiro e julho de cada ano, mostra 
que, entre 2013 e 2017, a produção de autoveículos 
sofreu uma redução acumulada de 32,3%, sendo 
que somente em 2017 há uma recuperação, com 
um crescimento de 22,4% em relação a igual 
período de 2016.

Em simultâneo, o mesmo gráfico revela o forte 
direcionamento deste segmento ao mercado externo, 
com um crescimento acumulado das exportações 
de autoveículos em 39,2%, fazendo com que a 
participação do mercado externo saltasse de 14,4% 
em 2013, para 29,5% em 2017.

De acordo com a Anfavea, a indústria 
automobilística brasileira vem conseguindo exportar 
para basicamente mercados da América Latina e 
África e, para tanto, foi decisiva a modernização 
proporcionada pelo programa de incentivos  
Inovar Auto.

Gráfico 28
Produção nacional de autoveículos – Acumulados entre janeiro e julho de cada ano
Brasil – 2013-2017

Fonte: Anfavea; Fundação Seade.
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Em suma, estes dois exemplos foram utilizados para ilustrar o momento atual de incerteza 
em relação ao potencial para uma retomada mais sustentada da economia brasileira, 
considerando-se um horizonte de médio e longo prazos. Mesmo com dados indiretos, 
há indícios de perda de competitividade externa de produtos manufaturados, ao mesmo 
tempo em que segmentos importantes da indústria mostram resistência e capacidade  
para exportar. 

Isto fornece pistas de que as questões envolvendo política industrial, estrutura de 
financiamento e modernização tecnológica de segmentos estratégicos serão decisivas 
para algo que vá além da recuperação da atividade no curto prazo.

No que concerne à economia paulista, a expectativa é de acompanhamento do 
cenário nacional, com um alívio consistente do processo recessivo e chances de tênue 
recuperação da atividade em 2017 e 2018, porém com nuances importantes, que serão 
destacadas a seguir. 

Está em curso uma perda de dinamismo da indústria de alimentos, a qual foi um dos 
poucos segmentos que apresentaram expansão em 2016. Esta perda vem sendo 
explicada por uma evolução desfavorável do mercado de açúcar. Ao mesmo tempo e 
em contrapartida, nota-se uma expansão vigorosa da produção automobilística e uma 
pequena recuperação do segmento de máquinas e equipamentos. 

Perspectivas
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Ainda sobre a indústria de transformação paulista, esta vem apresentando um 
desempenho mais favorável, comparativamente ao conjunto nacional, com uma queda 
acumulada de 1,2% em 12 meses até junho, contra uma queda de 2,5% do conjunto da 
indústria nacional no mesmo período. 
A extrativa mineral vem apresentando um crescimento vigoroso, permitindo aumento da 
sua participação no total do PIB, provavelmente denotando uma mudança estrutural não 
desprezível da economia do Estado de São Paulo, por conta do chamado pré-sal;
Em termos de volume de serviços, a economia paulista vem conseguindo uma atenuação 
do processo recessivo bem mais clara, em comparação ao que acontece no conjunto da 
economia brasileira.
Contudo, no mercado de trabalho, os resultados levemente positivos apresentados para 
o total do Estado de São Paulo no confronto entre o segundo e o primeiro trimestre deste 
ano, apesar de alentadores, ainda não autorizam um movimento de sua recuperação. 
Nesse sentido, os elevados níveis de desemprego ainda devem permanecer como fator de 
restrição ao crescimento do consumo. 
No que concerne aos desafios para uma recuperação mais sustentada, logicamente 
a mesma discussão coloca-se para a economia paulista. Em primeiro lugar, mesmo 
apresentando uma pauta de comércio exterior diferente do conjunto da economia 
brasileira, as exportações paulistas também vêm apresentando mudanças em sua 

Perspectivas
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composição, com queda de participação dos 
manufaturados e concomitante aumento das parcelas 
dos básicos e semimanufaturados, conforme pode 
ser visto no gráfico 29.
Com efeito, nota-se que, entre 2005 e 2017, 
enquanto os produtos manufaturados reduzem sua 
participação de 82,5% para 66,6%, os produtos 
básicos aumentam de 7,6% para 14,7% e os 
semimanufaturados de 8,4% para 15,4%.
Por último, é plausível supor que parte considerável 
dos segmentos estratégicos que vêm resistindo 
e mantendo níveis de competitividade está 
fortemente inserida em São Paulo, como é o caso 
da indústria automobilística. E em meio à toda 
incerteza do momento, estes aspectos devem ser 
cuidadosamente avaliados nas diversas instâncias 
de planejamento para a montagem de ações 
estratégicas, tendo em vista o desenvolvimento 
sustentado da economia paulista.

Gráfico 29
Composição das exportações paulistas, segundo fator agregado
Estado de São Paulo – 2005-2017

Fonte: Anfavea; Fundação Seade.
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