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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 confirmando sua recuperação em 2017, ainda que em 
ritmo modesto e considerando uma base de comparação muito baixa, dada pelo seu 
desempenho em 2016. Em termos gerais, pode-se dizer que há um ambiente favorável 
para a continuidade da retomada também em 2018. 

No que concerne à economia internacional, as diversas análises realçam a recuperação 
econômica, ainda que com performances muito heterogêneas, em que se destacam taxas 
elevadas para o grupo de economias em desenvolvimento e um crescimento bem mais 
tímido das economias avançadas. Por sua vez, a continuidade de uma situação de alta 
liquidez, convivendo com inflação em queda, vem intrigando as mais diversas análises. 
Como resultado deste conjunto, ressalta-se um ambiente favorável para crescimento 
dos investimentos diretos e continuidade do movimento de recuperação dos preços de 
diversas commodities. 

Os dados relativos à economia brasileira têm confirmado que o pior ficou para trás, com 
chances de crescimento do PIB para 2017. A redução dos juros básicos, favorecida pela 
queda significativa da inflação e pelo bom desempenho no setor externo, vem estimulando 
uma certa retomada do consumo e dos investimentos. 

No entanto, alguns aspectos permanecem como fatores de tensão para todos os cenários 
de curto e médio prazos, ainda que nenhum deles represente risco iminente de reversão 
da recuperação esboçada.

Introdução
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Um primeiro ponto a ser destacado neste sentido refere-se à crise política em curso, cujos 
desdobramentos são em grande parte imprevisíveis, mas com potencial considerável de 
sobressaltos e rebatimentos em variáveis econômicas importantes, constituindo-se, dessa 
forma, em um fator de indeterminação. 

Ao mesmo tempo, os elevados níveis de desemprego, não obstante os alívios observados 
recentemente, jogam como fator negativo para uma retomada mais acentuada do 
consumo e tornam o ambiente político ainda mais tenso. 

Por sua vez, a questão fiscal certamente permanecerá como uma forte restrição para a 
recuperação sustentada da economia brasileira, sendo que o enfrentamento deste ponto 
não se restringe, mas necessariamente abrange, à reforma da previdência, cuja proposta 
em discussão, mesmo que aprovada no primeiro semestre de 2018, teria pouco ou 
nenhum impacto direto sobre as finanças públicas no curto prazo. 

Por último, merece ser colocado como ponto de tensão a eventual desarticulação 
econômica promovida pela intensidade do processo recessivo precedente. Em particular, 
a queda dos investimentos foi tão acentuada que é possível que tenha ocorrido um 
agravamento dos gargalos estruturais que minam a competitividade e produtividade e, 
dessa forma, a própria capacidade de crescimento sustentado da economia brasileira. 
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Porém, este é um fator de restrição que se coloca mais a médio prazo, já que os níveis de 
ociosidade ainda são consideráveis.

Em suma, há pontos de tensão, mas o cenário de curto prazo mais provável vai na 
direção da continuidade da recuperação moderada e gradual da economia brasileira e, 
logicamente, isto é bastante favorável para a recuperação da economia paulista, que vem 
mostrando um pouco mais de vigor em comparação ao conjunto da economia brasileira, 
especialmente em segmentos importantes da indústria. Ao mesmo tempo, as últimas 
informações também indicam bom desempenho da indústria extrativa mineral paulista, 
que vem ganhando um pouco mais de relevância, por conta do pré-sal, com rebatimentos 
positivos no PIB, bem como na elevação das exportações paulistas de óleo bruto de 
petróleo.
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As análises disponíveis ressaltam a consolidação da recuperação econômica mundial 
em níveis relativamente moderados, em meio a um conjunto de mudanças em curso, 
com efeitos potenciais mais a médio prazo, cujo maior destaque refere-se ao novo 
posicionamento dos EUA em alguns temas de extrema relevância, com destaque para o 
comércio global, fluxos migratórios, meio ambiente e política militar. 

As projeções mais atualizadas do FMI1 revisam levemente para cima as taxas de 
crescimento da economia mundial, com 3,6% para 2017 e 3,7% para 2018. De forma 
geral, prevalece o tom de crescimento bem mais acentuado no grupo de economias em 
desenvolvimento e mercados emergentes, enquanto o conjunto das economias avançadas 
mostra uma expansão bem modesta. 

O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2017 e 2018, envolvendo o conjunto da 
economia mundial, bem como os principais grupos de regiões e países. Observa-se um 
crescimento do conjunto de 3,6% em 2017 e 3,7% em 2018, sendo mais vigoroso para 
China e Índia e bem mais modesto para o conjunto das economias avançadas. Em um 
plano mais geral, ainda que a recuperação mundial se mostre cada vez mais consolidada, 
de acordo com a análise do FMI e de outras instituições, alguns fatores dificultam a 
aceleração do crescimento.

1. World Economic Outlook – outubro de 2017.
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Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do FMI
Grupos de regiões e países selecionados – 2017-2018

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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Um primeiro aspecto a ser destacado é o baixo 
crescimento da produtividade global nos últimos 
anos, em boa medida causado pelo volume 
insuficiente de investimentos, sobretudo nas 
economias centrais. 

Outro ponto de tensão reside na incerteza gerada 
pelo maior potencial de conflitos envolvendo 
as áreas de comércio e finanças, em que as 
posturas isolacionistas e/ou separatistas e contra a 
globalização ganharam força a partir da chamada 
Brexit e norteiam atualmente a política externa dos 
EUA.

Ainda cabe ressaltar o elevado endividamento em 
alguns países da Zona do Euro e também na China, 
trazendo maior incerteza quanto aos efeitos destas 
condições no curto prazo, com potenciais impactos 
negativos sobre os fluxos de capitais. 
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Gráfico 2
Índices de preços observados e projetados de commodities, segundo grupos
Mundo – 2015-2018

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Apesar dessas restrições, pode-se dizer que o 
cenário internacional permanece razoavelmente 
positivo para as economias brasileira e paulista, 
com perspectivas de recuperação moderada dos 
mercados de commodities, elevação das exportações 
e captação de investimentos estrangeiros. 

Nesse sentido, a análise dos mercados realizada 
pelo Banco Mundial2 vem confirmando uma 
recuperação moderada e não uniforme dos principais 
grupos de commodities e aponta para a continuidade 
deste movimento em 2018.

O Gráfico 2 traz os índices de preços do Banco 
Mundial, incluindo as últimas projeções relativas a 
2017 e 2018, para os grupos energia, alimentos e 
minerais e metais.

2. Global Economic Prospects – outubro de 2017.
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No confronto entre o ocorrido em 2016 e o projetado para 2017, observa-se uma expansão 
mais acentuada dos preços dos grupos de energia (de 55 para 68, ou 23,6%) e minerais 
e metais (de 63 para 77, ou 22,2%), enquanto o grupo alimentos fica estacionado em 
92. Para 2018, as projeções apontam para um comportamento bem mais contido, com 
elevação de 4,4% e 1,1%, respectivamente para os grupos de energia e alimentos, e 
queda de 1,3% para minerais e metais.

Em princípio, este comportamento mostra-se mais favorável ao conjunto da economia 
brasileira do que à paulista, em função do comportamento do grupo alimentos, em que 
está incluído o açúcar, que tem grande peso para a atividade econômica do estado. No 
entanto, deve-se notar que o avanço das cotações do grupo energia é bastante positivo 
para a economia paulista, dado o crescente peso da extrativa mineral na atividade 
industrial, bem como a maior participação do óleo bruto de petróleo nas exportações do 
estado. 

Assim, embora ainda longe do que se poderia chamar de um cenário de crescimento 
robusto, o panorama internacional se mostra favorável à recuperação das economias 
brasileira e paulista. Ainda que diante de um mundo mais conflituoso em termos 
comerciais, financeiros e geopolíticos, não se configura, até o momento, um risco de 
grandes restrições pelo lado externo.
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Os principais indicadores de atividade confirmam a atenuação significativa do processo 
recessivo, já podendo caracterizar uma modesta, porém importante, recuperação da 
atividade. Os dados relativos ao PIB mostram variações anualizadas cada vez menos 
negativas, ao mesmo tempo que a comparação trimestre contra trimestre imediatamente 
anterior revela o terceiro período consecutivo com taxas levemente positivas, algo inédito 
desde o mergulho da economia brasileira na recessão. Além disso, nota-se nos últimos 
meses uma retomada do consumo e do investimento, fornecendo musculatura para uma 
taxa de crescimento acima de 2% do PIB em 2018.

Dois fatores têm sido fundamentais para esta recuperação da atividade. Em primeiro 
lugar, o controle da inflação em níveis bem reduzidos, com o IPCA anualizado atualmente 
em 2,8%, não só atua positivamente sobre as expectativas e o poder de compra dos 
salários, como também tem possibilitado reduções substantivas dos juros. Por seu turno, 
o excelente desempenho do comércio exterior, com um saldo da balança comercial 
acumulado até novembro de US$ 62 bilhões, em meio a um cenário externo relativamente 
positivo, contribui decisivamente para a recuperação da atividade econômica, além de 
reduzir significativamente o déficit em transações correntes, o que é importante para a 
estabilização das expectativas. Este conjunto fornece mais conforto à condução da política 
econômica. 
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Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB e dos setores no trimestre em relação ao trimestre 
imediatamente anterior
Brasil – 4o trimestre 2016-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Os dados do IBGE concernentes à evolução do PIB 
no terceiro trimestre confirmam de forma cada vez 
mais nítida uma modesta recuperação da atividade.

Com efeito, utilizando-se a comparação entre 
o terceiro e o segundo trimestres, tem-se um 
crescimento do PIB de 0,1%. 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 três trimestres 
consecutivos com taxas positivas, ainda que tímidas, 
é certamente um alento, com boas perspectivas de 
continuidade deste processo com mais vigor em 
2018.

O Gráfico 3 mostra a evolução do PIB e dos setores 
de atividade, nesta forma de comparação, desde 
o último trimestre de 2016, destacando a melhora 
recente no desempenho da indústria e dos serviços. 
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Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB, segundo setor de atividade nos últimos quatro 
trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores 
Brasil – 4o trimestre 2016-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Economia brasileira
PIB trimestral
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Por seu turno, a comparação entre o acumulado em 
quatro trimestres e igual período anterior claramente 
confirma a consistente atenuação do processo 
recessivo, em que a queda de 3,5% do PIB no 
quarto trimestre de 2016 passa agora para uma taxa 
negativa de 0,2%, conforme indicado no Gráfico 4, no 
qual se destaca o desempenho da agropecuária com 
a expansão de 11,6%, refletindo o avanço de mais de 
30% da safra atual, comparativamente à anterior.

Utilizando a mesma base de comparação, acumulado 
em quatro trimestres contra igual período anterior, 
pode ser observada a trajetória de recuperação 
pela ótica dos componentes da demanda agregada, 
conforme mostra o Gráfico 5.

Ainda que no terceiro trimestre de 2017 somente 
os componentes relativos ao comércio exterior 
apresentaram taxas anualizadas positivas, com 1,1% 
para as exportações e 2,7% para as importações, 
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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 – 4o trimestre 2016-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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nota-se uma importante melhoria de desempenho do consumo das famílias e da formação 
bruta de capital fixo. 

Com relação ao consumo das famílias, o avanço é significativo, passando de uma taxa 
de -4,3% no último trimestre de 2016, para -0,5% no terceiro trimestre de 2017, com 
boas chances de fechar o ano com crescimento. No que tange à formação bruta de 
capital fixo, a queda de 10,3% no quarto trimestre de 2016 é atenuada agora para a taxa 
de -4,2%, indicando uma certa retomada dos investimentos. Contudo, este quadro é 
preocupante, já que desde o final de 2016 esta variável acumula uma queda de 25,4%, o 
que pode representar um grau considerável de desarticulação econômica, uma vez que 
provavelmente em determinados segmentos nem a reposição da depreciação foi realizada, 
podendo implicar sequelas importantes para a trajetória futura da economia brasileira.
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Com exceção do volume de serviços, os principais indicadores de atividade confirmam 
o movimento de recuperação econômica, apresentando em outubro taxas positivas na 
comparação em 12 meses, enquanto no confronto mês contra mês anterior, com ajuste 
sazonal, têm sido registradas oscilações entre taxas negativas e levemente positivas, 
denotando o ritmo ainda modesto deste processo, conforme descrito a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de setembro 

para outubro, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 0,3%. No acumulado 
de 12 meses, o indicador cresceu 0,3%;

• Produção Industrial – PIM – PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE 
registrou, na comparação entre setembro e outubro, um avanço de 0,2%. No acumulado 
de 12 meses, o indicador teve uma expansão de 1,5%; 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizadas como um indicador do consumo, as 
vendas do comércio varejista ampliado em outubro reduziram-se em 1,4% em relação a 
setembro. No acumulado de 12 meses, observa-se um aumento de 1,4%;

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços apresentou queda de 0,8% entre 
setembro e outubro, enquanto no acumulado de 12 meses a retração foi de 3,7%, 
destoando dos demais indicadores e apontando dificuldades para o setor sair do 
processo recessivo.
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Gráfico 6
Indicadores de atividade econômica
Brasil – setembro 2016-outubro 2017

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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O Gráfico 6 mostra com mais nitidez o desempenho 
descrito anteriormente. Contudo, fica mais clara a 
tendência de recuperação da atividade em 2017 
a partir da evolução das taxas acumuladas em 12 
meses desde setembro de 2016, conforme ilustra o 
Gráfico 7.

Pode-se notar que o IBC-Br parte de uma queda em 
12 meses de 5,4% em setembro de 2016, atinge 
-4,6% em dezembro do mesmo ano e chega a uma 
taxa positiva de 0,3% em outubro de 2017. De forma 
mais acentuada, a produção industrial parte de uma 
queda acumulada de 8,8% e chega em outubro com 
crescimento de 1,5%. Também o comércio varejista 
ampliado sai de uma taxa de -10,0% e registra em 
outubro um avanço de 1,4%. Conforme mencionado, 
o comportamento destoante fica por conta do volume 
de serviços, cuja retração acumulada de 5,0% em 
setembro de 2016 é apenas atenuada para -3,7% em 
outubro de 2017. 
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Gráfico 7
Indicadores de atividade econômica acumulados em 12 meses
Brasil – setembro 2016-outubro 2017

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Gráfico 8
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – janeiro/novembro 2016-janeiro/novembro 2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Conforme se observa no Gráfico 8, o comércio 
exterior vem apresentando um comportamento muito 
favorável ao longo de 2017, com grande expansão 
das exportações e do saldo da balança comercial e 
um crescimento expressivo, mas menos exuberante, 
das importações. As projeções atuais indicam um 
superávit da balança comercial acima de US$ 65 
bilhões em 2017.

Na comparação do acumulado entre janeiro e 
novembro de 2017 com igual período do ano anterior, 
as exportações se ampliaram de US$ 169,30 
bilhões para US$ 200,15 bilhões, o que corresponde 
a um crescimento de 18,2%. Enquanto isso, as 
importações acumuladas registraram um aumento de 
9,6%, passando de US$ 126,03 bilhões para  
US$ 138,15 bilhões no mesmo período. Dessa forma, 
o saldo da balança comercial acumulado aumentou 
de US$ 43,27 bilhões para US$ 62,01 bilhões, o que 
se traduz numa expansão de 48,7%. 
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Este desempenho tem sido responsável por uma redução substantiva do déficit em 
transações correntes, sendo que as projeções atuais apontam para um total de  
US$ 10,00 bilhões em 2017, com uma queda de 57,5% em relação ao registrado em 
2016, de US$ 23,51 bilhões. 
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Economia do Estado de São Paulo

No 3o trimestre de 2017, a economia paulista apresentou ligeiro resultado positivo, 
no acumulado de 12 meses, sinalizando um movimento na direção da recuperação 
econômica, que já vinha se delineando nos trimestres anteriores. Assim, a economia 
do estado deve finalizar o ano de 2017 com resultado positivo, ainda que não muito 
expressivo, mas que, provavelmente, ficará acima do obtido pelo conjunto da economia 
nacional. 

Na indústria de transformação destacaram-se os segmentos automotivo e de máquinas 
e equipamentos, que vêm apresentando performance bastante positiva nos últimos 
meses, depois de longo período de forte retração. Além disso, vem ocorrendo uma maior 
difusão da melhoria das taxas de crescimento nos diversos segmentos da indústria de 
transformação. Outro aspecto relevante é a manutenção de elevada taxa de crescimento 
da extrativa mineral, resultante da evolução do pré-sal no estado. 

Na agropecuária ainda se observou crescimento, mas este vem perdendo força nos 
últimos trimestres, sobretudo em função da cana-de-açúcar – ao contrário do que tem 
ocorrido com a agropecuária nacional, com bons resultados nos últimos trimestres. Ao 
mesmo tempo, a indústria de alimentos paulista, bastante sustentada pela produção de 
açúcares, vem diminuindo seu desempenho em 2017 comparativamente a 2016. Resta 
mencionar como ponto negativo a construção civil que, ainda registra elevada taxa de 
retração. 
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Gráfico 9
Taxas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 3o trimestre 2016-3o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.
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O PIB do Estado apresentou crescimento de 0,9% 
entre o 2o e o 3o trimestres de 2017, com ajuste 
sazonal (Gráfico 9). Esta é a terceira alta seguida 
nesta base de comparação, indicando melhora da 
economia paulista no período recente. No acumulado 
de quatro trimestres, registrou-se variação de 0,1%, 
primeira taxa positiva desde o 2o trimestre de 2014. 
Neste último comparativo, as taxas do PIB paulista 
e do brasileiro ficaram próximas: 0,1% e -0,2%, 
respectivamente.  

Entre os grandes setores da economia do Estado, a 
agropecuária continua dando contribuição positiva 
para o PIB, com crescimento de 0,7% no acumulado 
de quatro trimestres (Gráfico 10). Contudo, esta 
taxa vem decrescendo nos últimos trimestres, 
principalmente, em função da desaceleração da 
produção de cana-de-açúcar. Ainda entre os grandes 
setores, destaca-se o de serviços, que mostrou 
avanço de 0,6% no acumulado de quatro trimestres, 
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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 – 3o trimestre 2017

Fonte: Fundação Seade.
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com incremento de algumas atividades do grupo 
“demais serviços”, ressaltando-se os serviços de 
informação, sistema financeiro e saúde e educação 
mercantis. 

Nesta mesma base de comparação, a indústria geral 
permaneceu em retração, com taxa de -1,6%. Ainda 
assim, observa-se melhora em relação ao trimestre 
anterior, quando a taxa foi de -3,2%. O subsetor 
da indústria que continua a exibir excelente taxa é 
a extrativa mineral (16,5%), refletindo a atividade 
de extração de óleo bruto de petróleo da camada 
pré-sal. A construção civil, por outro lado, registrou 
retração expressiva, com taxa de -8,5% – atenuação 
na comparação com o trimestre anterior (-10,3%).  
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Gráfico 11
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – setembro 2016-setembro 2017

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

A produção física industrial registrou crescimento 
de 0,9% em setembro de 2017, no acumulado de 
12 meses (Gráfico11). Contudo, a taxa positiva 
ainda deve ser vista com cautela, pois a base 
de comparação é baixa. De qualquer modo, é o 
segundo mês com taxa positiva no acumulado de 12 
meses, encerrando um longo período de retração da 
indústria de transformação paulista que, desde maio 
de 2014, vinha apresentando taxas negativas. 

Entre agosto e setembro de 2017, a taxa de 
crescimento da indústria de transformação, com 
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Gráfico 12
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses da Produção Industrial Mensal, 
por setor de atividade
Estado de São Paulo – setembro 2016-setembro 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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ajuste sazonal, foi de 1,4%. Nesta mesma base de 
comparação, houve queda significativa em agosto 
(-1,1%), principalmente em decorrência da redução 
na indústria de alimentos. 

Em setembro de 2017, metade dos 18 segmentos da 
indústria de transformação registrou taxa positiva no 
acumulado de 12 meses (Gráfico 12). Um segmento 
que continua em destaque é o de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos (18,6%), 
que tem entre seus produtos os celulares, cuja 
produção está bastante voltada para o mercado 
interno. Também a indústria automotiva permanece 
em evidência, com taxa anualizada de 16,1%, a qual 
se explica mais pelo impulso dado pelas exportações 
do que por incrementos da demanda interna. O 
segmento de produtos de borracha e material 
plástico, com expressiva taxa de 4,8%, cresceu 
principalmente em função da indústria automotiva, 
reforçando o importante papel desta última na 
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cadeia produtiva do Estado de São Paulo. Já o segmento têxtil e, em menor proporção, 
o de confecções vêm apresentando melhora e, ainda que não se conheçam ao certo os 
efeitos do câmbio atual sobre a importação de produtos têxteis e de vestuário, houve no 
acumulado de 12 meses pequena redução das importações. Em outra perspectiva, cabe 
mencionar a indústria de alimentos que, registrando pequena variação positiva, não tem 
tido um desempenho neste ano semelhante aos bons resultados de 2016, sendo que um 
ponto crucial é o fato de o preço do açúcar no mercado internacional, ao longo de 2017, 
ter ficado em patamar bastante inferior ao do ano anterior. 
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Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – setembro 2016-setembro 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.
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O valor adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços; assim, uma 
análise pode ter como referência duas pesquisas 
do IBGE: uma sobre o comércio e outra sobre os 
serviços. 

No acumulado de 12 meses, o comércio vem 
mostrando melhora relativa, isto é, mesmo com 
atenuação da retração, ainda permanece com taxa 
negativa (-1,5%, em setembro de 2017). A venda 
de veículos, motos e autopeças continua sendo 
um segmento que muito tem contribuído para uma 
performance insuficiente do comércio. Contudo, 
na comparação de setembro com agosto de 2017, 
observou-se um crescimento de 1,6% do comércio 
varejista ampliado, com avanços dos segmentos 
de artigos farmacêuticos e perfumaria e de 
supermercado, entre outros (Gráfico 13). 

Metade das atividades do comércio varejista 
ampliado registrou crescimento em setembro de 
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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 – setembro 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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2017, na taxa acumulada de 12 meses (Gráfico 
14). Os melhores desempenhos foram de 
vendas de material de construção e de móveis e 
eletrodomésticos, segmentos mais dependentes de 
crédito. O avanço nas vendas de eletrodomésticos 
reflete a melhora do segmento de bens de consumo 
duráveis, já iniciada no trimestre anterior. Como 
apontado anteriormente, a demanda doméstica por 
veículos e motos mostra bastante dificuldade de 
melhora. 

Os serviços, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços 
do IBGE, mostraram piora entre agosto e setembro 
de 2017, no acumulado de 12 meses, passando de 
-1,4% para -1,5% (Gráfico 15). Este resultado teve 
influência dos serviços profissionais, administrativos 
e complementares. De qualquer modo, ao longo do 
ano os serviços mostraram certo alívio na dimensão 
da retração. 
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Gráfico 15
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços
Estado de São Paulo – setembro 2016-setembro 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Nos segmentos de serviços, os de informação e 
comunicação e de transportes registraram taxas 
positivas em setembro de 2017, no acumulado de 12 
meses. Contudo, os serviços prestados às famílias 
permaneceram com retração, refletindo as condições 
gerais do mercado de trabalho e renda, que 
mostraram apenas pequena melhora (Gráfico 16). 

Balança comercial

Gráfico 16
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços, 
por atividade econômica
Estado de São Paulo – setembro 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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As exportações paulistas no 3o trimestre de 2017 
totalizaram US$ 13,3 bilhões, com pequeno 
decréscimo em comparação ao 2o trimestre 
(US$ 13,5 bilhões). Os principais produtos 
exportados no 3o trimestre foram açúcares, aviões e 
óleo bruto de petróleo (Gráfico 17). Os dois primeiros 
já se consolidaram entre os principais produtos 
de exportação paulista, enquanto o óleo bruto de 
petróleo tem se destacado nos últimos anos – mais 
uma evidência do avanço do pré-sal no Estado. 
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Gráfico 17
Exportações e importações
Estado de São Paulo – 3o trimestre 2016-3o trimestre 2017 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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As importações do Estado somaram US$ 14,9 
bilhões, com crescimento de 14,3% em relação 
ao trimestre anterior. Os principais produtos de 
importação no 3o trimestre foram partes de aparelhos 
de telefonia, óleo diesel e inseticidas. A significativa 
importação de partes de aparelhos de telefonia 
reflete o pequeno conteúdo nacional na produção de 
aparelhos celulares. 

Em termos de resultado, o terceiro trimestre de 2017 
registrou um saldo da balança comercial paulista 
negativo em US$ 1,6 bilhão, confirmando a sua 
tendência histórica, já que as importações industriais 
têm elevado peso na economia paulista. 
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Gráfico 18
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Os principais indicadores do mercado de trabalho 
vêm apresentando sinais positivos nos últimos 
meses, em linha com os seus efeitos sazonais e com 
a melhora de alguns indicadores macroeconômicos. 
Notam-se redução da taxa de desocupação e 
aumento no nível de ocupação, tanto no Estado 
quanto na Região Metropolitana de São Paulo.

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo 
recuou pelo segundo trimestre consecutivo, 
passando de 14,2% para 13,5%, entre o 1o e o 2o 
trimestres de 2017, e para 13,2% no 3o, de acordo 
com os dados do IBGE (PNAD Contínua) (Gráfico 
18). Apesar disso, o indicador continua em patamar 
superior ao verificado em todo o ano de 2016.

Na passagem do 2o para o 3o trimestre de 2017, a 
redução da desocupação é explicada pela elevação 
no número de ocupados em 196 mil pessoas, com 
intensidade superior à entrada de pessoas no 
mercado de trabalho (mais 150 mil). Com isso,  
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Gráfico 19
Variação do número de ocupados, segundo posições selecionadas,  
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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o total de desocupados foi estimado em 3.320 mil 
pessoas, implicando uma redução de 46 mil pessoas 
no período.

O aumento da ocupação ocorreu no trabalho 
por conta própria (mais 183 mil pessoas) e no 
assalariamento sem carteira assinada (mais 55 mil), 
enquanto no assalariamento com carteira assinada 
houve redução de 77 mil pessoas.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano 
passado, o comportamento é semelhante, com 
aumento de trabalhadores por conta própria e sem 
carteira assinada e redução de ocupados com 
carteira.

Do ponto de vista dos principais setores de atividade 
econômica, na comparação com o mesmo trimestre 
do ano passado, todos continuam em nível acima 
do verificado em 2016, situação já observada no 
trimestre anterior, com destaque principalmente para 
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Gráfico 20
Variação no total de ocupados, segundo setores de atividade selecionados, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua.

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Indústria geral Construção
Comércio, reparação de veículos Serviços

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

2015 2016 2017

Em %

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo

a construção civil, que registrou aumento de 8,3%, 
equivalente a mais 126 mil ocupados (Gráfico 20).

Na passagem do 2o para o 3o trimestre de 2017, o 
destaque foi o aumento de 1,4% da ocupação no 
setor de serviços, correspondendo a mais 171 mil 
ocupados.

O rendimento médio real dos ocupados permaneceu 
acima do verificado em 2016, com aumento de 
2,0% no 3o trimestre de 2017 em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A massa de rendimentos 
dos ocupados segue o mesmo comportamento, 
encerrando o terceiro trimestre de 2017 com alta 
de 4,2%, embora esta taxa seja inferior ao do 2o 
trimestre (Gráfico 21).
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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 – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Gráfico 22
Taxas de desemprego, segundo tipo
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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Na Região Metropolitana de São Paulo, segundo 
a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED – 
Seade/Dieese), o comportamento dos principais 
indicadores do mercado de trabalho foi muito similar 
ao do Estado. Entre o 2o e o 3o trimestres de 2017, a 
taxa de desemprego total reduziu-se de 18,6% para 
17,8%, devido fundamentalmente a efeitos sazonais, 
com destaque para retração do desemprego aberto 
em 1,1 ponto percentual, enquanto o desemprego 
oculto teve pequena variação positiva de 0,3 
p.p. (Gráfico 22). Esses indicadores ficaram em 
patamares bastante próximos aos dos verificados no 
mesmo trimestre do ano passado.

Na passagem do 2o para o 3o trimestre de 2017, o 
nível de ocupação aumentou em 89 mil pessoas, 
enquanto a População Economicamente Ativa 
ficou estável, reduzindo, portanto, o número de 
desempregados em 89 mil pessoas. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior, a ocupação 
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aumentou 1,1%, o primeiro resultado positivo desde 
outubro de 2014, nessa base de comparação.

Permaneceu o comportamento de redução no 
número de trabalhadores com carteira assinada, 
na comparação de 12 meses, ainda que de forma 
menos intensa (-1,9%), bem como elevação no 
contingente de autônomos (10,4%) (Gráfico 23). 
Entre o 2o e o 3o trimestres de 2017, o total de 
ocupados com carteira teve pequena elevação (29 
mil pessoas, ou 0,6%), enquanto o de autônomos 
ficou praticamente estável, com redução de duas mil 
pessoas.

Quanto aos principais setores de atividade 
econômica, destaca-se o desempenho da ocupação 
na indústria de transformação, com expansão de 
5,2%, e no setor de serviços, com 0,4%, no confronto 
entre o 3o trimestre de 2017 e o mesmo período 
do ano anterior, primeiros resultados positivos 

Gráfico 23
Variação no total de ocupados, segundo posições selecionadas, em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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desde o início de 2015, utilizando-se esta forma de 
comparação (Gráfico 24). 

Por fim, ressalta-se a segunda elevação consecutiva 
do rendimento médio real: 1,4% no 2o trimestre e 
1,0% no 3o, na comparação com o mesmo período 
de 2016. Além disso, observou-se aumento real da 
massa de rendimentos dos ocupados em 1,9%, o 
primeiro resultado positivo desde o 2o trimestre de 
2014 (Gráfico 25).

Portanto, os principais indicadores agregados 
do mercado de trabalho, basicamente a taxa de 
desemprego, o nível de ocupação, os rendimentos e 
a massa salarial, sugerem um cenário mais positivo 
do que o visto nos últimos anos. Apesar disso, a 
continuidade da perda de postos de trabalho com 
carteira assinada é um ponto frágil dessa “melhora 
relativa” do mercado de trabalho, uma vez que o 
aumento da ocupação pela via do assalariamento 
sem carteira assinada e pelo trabalho por conta 

Gráfico 24
Variação no total de ocupados, segundo setor de atividade, em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-3o trimestre 2017

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade-Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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própria se dá justamente nas posições mais frágeis e 
precárias da estrutura laboral.

Há de se considerar ainda as incertezas quanto 
aos impactos da reforma trabalhista nos próximos 
anos. Avalia-se que o processo de normatização 
e diminuição da insegurança jurídica ainda tomará 
algum tempo, e existem dúvidas se, de fato, haverá 
abertura de novos postos de trabalho, motivada 
por redução de custos para os empregadores, com 
formalização de vínculos precários já existentes, 
ou apenas troca de vínculos mais protegidos por 
situações mais precárias. Acompanhar esses 
movimentos ao longo de 2018 deverá ser o principal 
desafio na análise do mercado de trabalho brasileiro.

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 – 2015-3o 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 cada vez mais positivo até o final 2017 e um 
pouco mais favorável para 2018.

De acordo com as projeções apresentadas no relatório de 15/12/2017, o PIB deve 
encerrar 2017 com um crescimento de 0,96% e, em 2018, se expandir com uma taxa mais 
elevada, chegando a 2,64%. No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 2,80%, deve 
atingir 2,83% até o final de 2017, bem abaixo do centro da meta. Para 2018, é esperado 
novamente um IPCA abaixo do centro da meta, encerrando o ano em 4,00%. 

Por sua vez, a Selic, hoje em 7,00%, permaneceria neste nível até o final de 2018. Quanto 
ao câmbio, o dólar projetado para o final de 2017 e de 2018 é de, respectivamente,  
R$ 3,29 e R$ 3,30. 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-se que os juros básicos rondam hoje a 
casa de 4,10% a.a. em termos reais e cairiam para cerca de 2,90% ao final de 2018. 
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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 cortes 
significativos da Selic, seja em termos nominais, 
seja em termos reais, ainda mais levando em conta 
que os níveis atuais permanecem elevados. Com 
isso, tem-se um quadro favorável para intensificar a 
recuperação do consumo, investimentos e emprego, 
mesmo em níveis nada exuberantes. 

Em suma, a análise de alguns fatores importantes 
permite projetar um crescimento em torno de 
1% em 2017 e mais forte em 2018, por volta de 
2,5%. Caso se concretizem as projeções, tem-se 
um quadro bem mais favorável, sem dúvida, não 
devendo ser esquecido o fato de que se parte de 

Gráfico 26
Projeções do Relatório Focus de 15/12/2017
Brasil – 2017-2018

Fonte: Banco Central; IBGE; Fundação Seade.
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bases de comparação muito baixas, em função da profundidade do processo recessivo, 
principalmente em 2015 e 2016. 

Neste contexto, o quadro fiscal não só representa uma forte restrição para uma 
recuperação mais vigorosa, como também pode ter implicações importantes sobre a 
crise política, ainda mais em um ano eleitoral. Por sua vez, a crise política é um fator de 
indeterminação para qualquer cenário, em função do seu potencial disruptivo. 

De qualquer forma, tudo indica que, na ausência de sobressaltos na política interna ou 
mesmo na esfera internacional, a economia brasileira caminha para uma recuperação 
gradual. As maiores dúvidas recaem sobre a capacidade de sustentação do crescimento 
a médio e longo prazos, sendo que um ponto crucial reside na permanência de gargalos, 
que se traduzem em problemas sérios para a produtividade e competitividade da economia 
brasileira. Nesse sentido, deve-se notar que o processo recessivo recente impôs uma 
queda acumulada na formação bruta de capital fixo de 25,4% desde dezembro de 2013, 
reduzindo sobremaneira a taxa de investimento, que no 3o trimestre de 2017 ficou em 
16,1%, o que pode ser considerado um nível muito baixo. Assim, é plausível supor que 
alguns gargalos se agravaram no período recente, sobretudo em infraestrutura, em razão 
do corte dos investimentos públicos. 
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No que concerne às perspectivas para a economia paulista, a expectativa é de 
acompanhamento do cenário nacional, com o prosseguimento da recuperação gradual em 
2018, porém com nuances importantes, que serão destacadas a seguir. 

A análise dos indicadores recentes tem mostrado que a economia paulista saiu da crise 
antes do conjunto da economia nacional, principalmente em função do comportamento da 
indústria e de alguns segmentos do setor de serviços.

Um ponto que merece destaque refere-se ao fato de que a relativa recuperação dos 
investimentos, no período recente, vem reforçando a dinâmica do segmento de máquinas 
e equipamentos da indústria paulista, que já vinha sendo impulsionada pelo aumento 
das vendas ao mercado externo. No mesmo sentido, a indústria automobilística, com 
grande parte instalada no Estado de São Paulo, tem adotado a estratégia de crescente 
direcionamento das vendas ao mercado externo, como forma de dinamizar a produção. 
Como ilustração, pode-se citar que, na comparação entre o acumulado de janeiro a 
outubro de 2017 com igual período de 2016, são registradas elevações de 56,7% das 
exportações e de 28,5% da produção nacional de autoveículos. Aparentemente, estes 
fatores têm sido decisivos para que a indústria paulista apresente atualmente um ritmo de 
crescimento um pouco acima da média nacional.
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Por outro lado, as recentes projeções do Banco Mundial para os mercados de commodities 
trazem uma má e uma boa notícia para a economia do Estado. A má notícia é que os 
preços do açúcar devem encerrar 2017 com uma queda de 10% em relação a 2016 e, 
depois, ficam no mesmo patamar em 2018. A boa notícia é que os preços de óleo bruto de 
petróleo devem fechar 2017 com uma elevação de 23,26% em relação a 2016 e crescer 
5,66% em 2018, favorecendo as já crescentes exportações paulistas deste item.

Aliás, o avanço do pré-sal deve continuar produzindo impactos positivos na economia 
estadual em 2018. De acordo com a ANP, o pré-sal responde hoje por cerca de 49% da 
produção de petróleo e gás brasileiro e o maior produtor é o campo de Lula, na Bacia de 
Santos, sendo que a tendência é de uma participação ainda maior no próximo ano. Ainda 
para se ter uma dimensão deste processo, enquanto a participação de São Paulo na 
produção nacional de petróleo e gás em 2010 era de 1,8%, em novembro último atingiu 
11,8%, firmando-se como terceiro maior estado produtor.  

Por outro lado, é importante lembrar que, na discussão sobre cenários de curto prazo da 
economia paulista, as incertezas quanto aos impactos da reforma trabalhista no curto 
prazo ganham em relevância para a economia paulista, já que a mesma apresenta um 
total de mais de 3,2 milhões de desocupados. 
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Conforme visto, um ponto frágil da melhora recente do mercado de trabalho no estado de 
São Paulo residiu na continuidade da perda de postos de trabalho com carteira assinada, 
com o aumento da ocupação ocorrendo via assalariamento sem carteira assinada e 
trabalho por conta própria. Dessa forma, um eventual efeito de dinamização da ocupação 
com carteira assinada poderia resultar em efeitos muito positivos para a economia paulista, 
principalmente na recuperação do consumo. Porém, efeitos em direção contrária podem 
ser gerados caso a elevação da ocupação fique fortemente apoiada na simples troca de 
vínculos mais protegidos por situações mais precárias, em que a contratação intermitente 
é o exemplo mais comentado. De qualquer forma, as incertezas sobre os desdobramentos 
da reforma ainda são consideráveis, dificultando a análise conjuntural deste fator. 

No que concerne aos desafios para uma recuperação mais sustentada, logicamente a 
mesma discussão se coloca para a economia paulista. Em termos gerais, a expressiva 
queda dos investimentos no processo recessivo provavelmente teve o efeito de 
fechamento de empresas e desativação de segmentos e linhas de produção, cuja 
dimensão e efeitos sobre a capacidade de recuperação do crescimento sustentado são 
ainda de difícil mensuração.
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Quanto aos gargalos em infraestrutura e seus efeitos nocivos sobre a produtividade e 
competitividade, parece claro que esta preocupação também se coloca para São Paulo, 
ainda que o estado apresente um nível de melhor qualidade de alguns segmentos 
comparativamente ao restante do país. Em particular, atrasos e estrangulamentos 
pontuais que venham a ocorrer por conta da insuficiência de investimentos também 
devem rebater em São Paulo. Além disso, não se deve esquecer que parte central da 
regulamentação, regulação e planejamento em setores-chave da infraestrutura, como 
energia elétrica, telecomunicações, portos e ferrovias figura no âmbito do governo federal, 
o que certamente reduz as chances de que a economia paulista fique imune ou menos 
pressionada por estes desafios.
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