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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.

Introdução

Os principais indicadores confirmam o final da recessão para as economias paulista e
brasileira em 2017, a partir de uma moderada recuperação que ganhou fôlego ao longo do
segundo semestre. Mesmo considerando que os resultados positivos alcançados também
se devem a uma base de comparação muito baixa, dada pelo desempenho econômico
observado em 2016, as apostas atuais são de continuidade do crescimento de forma um
pouco mais robusta em 2018 e 2019.
Os ventos favoráveis também são observados no cenário internacional, onde as principais
estimativas apontam para um crescimento da economia mundial em torno de 3,5% em
2017, denotando uma consistente recuperação da atividade em todas as principais
regiões. Na ótica de instituições como o Banco Mundial e FMI, o processo de recuperação
deve prosseguir em 2018 e 2019, apesar de diversos riscos, com destaque para a
combinação inédita de fatores como aquecimento do mercado de trabalho, inflação em
baixa, elevada liquidez, valorização acentuada de ativos e aumento do protecionismo e
dos conflitos no âmbito do comércio global.
Por seu turno, a análise relativa aos números de fechamento do PIB brasileiro em 2017
não só permite confirmar a sua modesta recuperação, como também afirmar que há
elementos positivos que permitem um certo otimismo para a sua evolução em 2018 e
2019. O controle da inflação e o desempenho favorável no setor externo têm fornecido
conforto para a redução dos juros, estimulando uma certa recomposição do consumo
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e dos investimentos. No entanto, permanecem como fatores restritivos para uma
recuperação mais sustentada a médio e longo prazos a situação fiscal e as possíveis
sequelas deixadas pela intensidade do processo recessivo precedente.
Nesse contexto mais favorável, a economia paulista, que ao longo do ano deu sinais
claros de sair da recessão antes do que o conjunto da economia nacional, confirmou este
maior vigor no encerramento de 2017, com uma taxa do PIB mais expressiva e, também,
com indicações de que é plausível supor que esse dinamismo um pouco superior ainda
perdurará durante algum tempo, uma vez que tem como base o desempenho mais
favorável em segmentos importantes da indústria e do setor de serviços.
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As análises disponíveis destacam a consolidação da recuperação econômica mundial em
2017, com as estimativas indicando uma expansão em torno de 3,5%. Destaca-se também
o fato de que o crescimento abrangeu todas as regiões do globo.
As projeções mais atualizadas do Banco Mundial e FMI1 indicam continuidade desta
expansão para 2018 e 2019, prevalecendo ainda taxas de crescimento bem mais
acentuadas no grupo de economias em desenvolvimento e mercados emergentes, mas
com a consolidação da recuperação em todas as regiões, com destaque para o conjunto
das economias avançadas que, embora com taxas ainda modestas, tem sido fundamental
para a melhora das perspectivas.
O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2018, envolvendo o conjunto da economia
mundial, bem como os principais grupos de regiões e países.

1. Banco Mundial “Economic Prospect” Janeiro de 2018; FMI “World Economic Outlook” – Janeiro de 2018.
SEFAZ/SP – SEADE 4

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2017

Economia internacional
Panorama internacional

O gráfico destaca a manutenção do crescimento
do conjunto da economia mundial em 2018, com
taxa de 3,1% para o Banco Mundial e de 3,9% de
acordo com o FMI. Não custa lembrar o fato de
que a diferença entre as duas projeções se deve
principalmente ao maior peso do conjunto que
o grupo denominado “Mercados Emergentes e
Economias em Desenvolvimento”, onde figuram
China e Índia, na ponderação das estatísticas do
FMI, sendo que para os grupos e países as duas
projeções se aproximam.
De acordo com as duas instituições, a expansão da
economia mundial será mantida em 2019, com uma
taxa de 3,0% para o Banco Mundial e de 3,9% para
o FMI, em que novamente são confirmados tanto
o crescimento em todas as regiões e as taxas bem
mais elevadas para o grupo liderado por China e
Índia, conforme mostra o Gráfico 2.

Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do Banco Mundial e FMI
Grupos de regiões e países selecionados – 2018
Em %
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Fonte: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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Caso essas projeções sejam confirmadas, temse um cenário internacional bem favorável para o
Brasil, denotando uma expansão de mercados que
abrange os seus principais parceiros comerciais.
Também deve-se dizer que, nestas análises, está
prevista a manutenção de um quadro de elevada
liquidez internacional, o que também é favorável,
pois permite a expansão de investimentos diretos
estrangeiros e de financiamentos, a despeito da pior
na classificação de risco do país.
No entanto, se há um certo consenso quanto à
manutenção do crescimento mundial em 2018 e
2019 como hipótese mais provável, há também
divergências relevantes nas diversas análises
quanto aos riscos que podem comprometer
significativamente os cenários prevalecentes. De
certa forma, percebe-se uma enorme dificuldade de
análise por conta de uma combinação inédita dos
seguintes fatores:

Gráfico 2
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do Banco Mundial e FMI
Grupos de regiões e países selecionados – 2019
Em %
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Fonte: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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•

Elevada liquidez e juros em níveis historicamente muito reduzidos;

•

Inflação baixa;

•

Preço dos ativos em níveis elevados;

•

Mercado de trabalho aquecido, sobretudo nos EUA;

•

Avanço do protecionismo e dos conflitos comerciais.

Em termos bem resumidos, pode-se dizer que a análise do FMI é hoje a mais otimista, em
que a expansão mundial além de ter adquirido uma sólida base de sustentação, conta com
estímulos, dentre os quais pode ser enfatizada a recente reforma tributária nos EUA, cujos
efeitos positivos de estímulo ao investimento e consumo e de redução de custos devem
acelerar o crescimento na maior economia do mundo, suplantando eventuais efeitos
negativos de aumento do déficit fiscal em meio a um crescimento pífio da produtividade.
Numa posição intermediária, podemos situar o Banco Mundial, cuja expectativa é de
manutenção do crescimento econômico global até 2020, mas com taxas decrescentes,
em função do lento crescimento observado para produtividade e investimentos. Nestas
condições, salienta que fatores como elevação do protecionismo e conflitos comerciais,
bem como a deterioração da situação fiscal não só nos EUA como em outros países,
podem gerar instabilidade suficiente para comprometer as taxas projetadas.
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Na posição mais pessimista, encontra-se a revista The Economist, que alerta para o
potencial desestabilizador da elevação significativa do deficit fiscal dos EUA, por conta do
corte de impostos promovido pela reforma tributária, num mundo que apresenta elevada
liquidez, aumento do protecionismo e inflação do preço de ativos. Nesse contexto, há risco
de instabilidade nos mercados de capitais, com potencial não desprezível de redução das
taxas de crescimento da economia mundial.
De qualquer forma, mesmo considerando os riscos apontados, o cenário internacional
mais provável mostra-se ainda favorável para as economias brasileira e paulista, como
foi em 2017, com tendência de expansão de mercados importantes e de um ambiente
relativamente favorável para aumento moderado dos investimentos estrangeiros e para a
captação de financiamentos, não obstante a desfavorável qualificação vigente de risco do
país pelas principais agências internacionais.
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Os principais indicadores de atividade confirmaram o final do processo recessivo da
economia brasileira em 2017, ao mesmo tempo em que as projeções atuais apontam para
um crescimento rondando a casa de 3% em 2018 e 2019.
Conforme apontado em edições anteriores, ainda que se considere o efeito de uma
base de comparação baixa, dada pela intensidade da recessão precedente, dois fatores
tiveram papel decisivo nesta recuperação da atividade. Sem dúvida, o controle da inflação
em níveis bem reduzidos, com o IPCA fechando 2017 em 3,0%, foi fundamental para
organizar as expectativas e garantir espaço seguro para reduções substantivas dos juros
básicos. Por sua vez, o avanço expressivo das exportações, possibilitando um saldo da
balança comercial de US$ 67 bilhões, contribuiu decisivamente para a recuperação da
atividade econômica e para a redução do deficit em transações correntes. Considerando
ainda que o comportamento da economia internacional foi favorável, permitindo inclusive
um aumento do investimento estrangeiro, cujas estimativas do Ministério da Fazenda
apontam para um total de cerca de US$ 75 bilhões no ano, tem-se que a condução da
política econômica contou com uma situação de conforto no setor externo em 2017.
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Os dados do IBGE referentes à evolução do PIB em
2017 puderam confirmar o final da recessão, com um
crescimento de 1,0%, sem dúvida uma taxa modesta,
mas que representa um grande alívio, em função da
intensidade atingida pelo processo recessivo.

Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB, segundo setor de atividade nos últimos quatro
trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 2017
Em %

Agropecuária

O Gráfico 3 mostra o comportamento do PIB e
principais setores em 2017, utilizando a comparação
entre o acumulado em quatro trimestres e igual
período anterior.
Um ponto a ser destacado reside no comportamento
da agropecuária, fechando o ano com uma expansão
de 13,0%. Embora tenha um peso reduzido na
composição do PIB (5,0%, segundo a estrutura de
2015), o excelente desempenho, com base numa
safra recorde de grãos, foi muito importante para a
contenção dos preços dos alimentos e, dessa forma,
para a queda do IPCA.
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Por seu turno, a indústria apenas parou de cair, fechando o ano com crescimento nulo. Um
ponto ainda alentador está no fato de que a indústria de transformação conseguiu fechar
2017 com crescimento de 1,7%, após anos seguidos de retração.
Quanto ao setor de serviços, cuja participação no PIB atingiu 72,5% em 2015, notou-se
uma lenta recuperação ao longo do ano, encerando 2017 com um crescimento de 0,3%.
Utilizando-se 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 4.
Por essa ótica, nota-se claramente um desempenho muito mais vigoroso para os
componentes relativos ao comércio exterior, enquanto que os itens do chamado mercado
interno apresentaram grandes dificuldades de recuperação. Assim, enquanto foram
registradas taxas de crescimento de 5,2% para as exportações e de 5,0% para as
importações, o consumo das famílias apresentou um comportamento bem mais tímido,
encerrando o ano com um aumento de 1,0%. Como destaques negativos, aparecem
o consumo da administração pública, com queda de 0,6%, refletindo a crise fiscal,
e a formação bruta de capital fixo, com retração de 1,8%, resultando numa taxa de
investimento de 15,6%, um nível preocupantemente baixo, considerando que estudos
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Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB, segundo componentes da demanda agregada nos últimos quatro trimestres
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 2017
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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indicam que uma expansão sustentada da economia
brasileira demandaria uma taxa acima de 22%,
de forma a garantir os avanços necessários em
infraestrutura e em produtividade.
A saída do país da recessão deve ser não só
comemorada, como também utilizada como uma
oportunidade de reflexão acerca do saldo deixado
e dos desafios para uma retomada do crescimento
de forma sustentada. Neste sentido, há um amplo
espaço para estudos e publicações diversas, porém
um exercício muito simples pode ser realizado a
partir de taxas acumuladas de algumas variáveis,
considerando o período recessivo.

Gráfico 5
Taxas anuais de crescimento acumuladas de 2014 a 2017 para PIB, indústria e
formação bruta de capital fixo
Brasil – 2014-2017
Em %
PIB

Indústria

FBCF

-6,1
-10,9

O Gráfico 5 registra o acumulado para PIB, indústria
e formação bruta de capital fixo entre 2014 e 2017.
A utilização de 2014 e 2017, dois anos com taxas
positivas, justifica-se porque a recessão teve início
em 2014 e perdurou até boa parte de 2017.

-27,6
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Além da intensidade do processo recessivo, marcada por uma retração acumulada de
6,1% do PIB, o Gráfico 5 também revela aspectos muito preocupantes. Em primeiro
lugar, a queda acumulada de 10,9% da indústria num período tão curto pode indicar
um processo de “desindustrialização”, não no sentido de uma queda da participação
do setor industrial no PIB, que aliás foi observada, mas pela real possibilidade de ter
ocorrido quebra de empresas, desativação de linhas de produção e desarticulação de
segmentos e cadeias importantes do setor. No mesmo sentido e de forma mais dramática,
a retração de 27,6% da formação bruta de capital fixo indica uma elevada probabilidade
de desarticulação de segmentos e setores produtivos e de agravamento dos gargalos
concernentes à infraestrutura e à produtividade.
Em suma, no momento em que a economia brasileira deixa para trás a recessão, é
importante uma atenção especial a respeito de possíveis sequelas geradas neste
processo, aumentando os desafios para uma retomada do crescimento de forma
sustentada.
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Com exceção do volume de serviços, os principais indicadores de atividade confirmaram
a saída da recessão, apresentando em dezembro taxas positivas na comparação em 12
meses, enquanto no confronto dezembro contra novembro 2017 e com ajuste sazonal
foram registradas taxas positivas, exceto para o comércio varejista. Este comportamento
não uniforme e com algumas taxas negativas, especialmente na comparação mês a mês,
pode ser vista como normal, já que a recuperação da atividade ainda é modesta e movida
por fatores pontuais, com o setor produtivo aproveitando os alívios na política monetária,
as oportunidades no mercado externo e a grande capacidade ociosa existente.
O comportamento registrado em dezembro é descrito de forma breve a seguir:
•

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de novembro
para dezembro, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 1,4%. No
acumulado de 12 meses em dezembro, o indicador cresceu 1,0%, um resultado bem
próximo à evolução do PIB calculada pelo IBGE;

•

Produção Industrial – PIM – PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE
registrou, na comparação entre novembro e dezembro, um avanço de 2,8%. No
acumulado de 12 meses, o indicador registra uma expansão de 2,5%, indicando uma
recuperação vigorosa a partir dos últimos meses de 2017;
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•

•

Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado
como um indicador do consumo, as vendas
do comércio varejista ampliado em dezembro
tiveram uma queda de 0,7%, comparando-se com
novembro. No acumulado de 12 meses, observase um aumento de 3,6%, indicando uma forte
recuperação deste segmento;
Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços
apresentou crescimento de 1,3% na passagem
de novembro para dezembro, enquanto foi
registrada uma retração de 2,8% no acumulado
em 12 meses, destoando dos demais indicadores
e indicando ainda grandes dificuldades para
segmentos importantes deste setor, como
transportes e informação e comunicação.

O Gráfico 6 mostra com mais nitidez o desempenho
descrito anteriormente.

Gráfico 6
Indicadores de atividade econômica
Brasil – novembro 2016-dezembro 2017
Em %
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2,5
1,0
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Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Contudo, fica mais clara a recuperação da atividade
em 2017 a partir da evolução das taxas acumuladas
em 12 meses desde dezembro de 2016, conforme
ilustra o Gráfico 7.
Pode-se notar que o IBC-Br parte de uma queda em
12 meses de 4,6% em dezembro de 2016, atinge
-2,8% em março de 2017 e encerra o ano com uma
taxa positiva de 1,0%. De forma mais acentuada, a
produção industrial parte de uma queda acumulada
de 6,6% em dezembro de 2016, atenuada para -3,8%
em março e chega em dezembro com crescimento
de 2,5%. Da mesma forma, o comércio varejista
ampliado sai de uma taxa de -8,7% e mostra em
dezembro de 2017 um avanço de 3,6%. Conforme
mencionado, o comportamento destoante fica
por conta do volume de serviços, cuja retração
acumulada de 5,0% em dezembro de 2016 é apenas
atenuada para -2,8% em dezembro de 2017.

Gráfico 7
Indicadores de atividade econômica acumulados em 12 meses
Brasil – dezembro 2016-dezembro 2017
Em %

IBC-Br

Produção industrial

Comércio varejista

Volume de serviços
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- 2,8
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mar./17

dez./17

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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O comércio exterior apresentou um desempenho espetacular em 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 superavit da balança
comercial em torno de US$ 55 bilhões em 2018.
Na comparação do acumulado entre janeiro e dezembro
de 2017 com igual período de 2016, as exportações
subiram de US$ 185,2 bilhões para US$ 217,7 bilhões, o
que corresponde a um crescimento de 17,5%. Enquanto
isso, as importações acumuladas registraram um aumento
de 9,6%, passando de US$ 137,6 bilhões para US$ 150,8
bilhões. Dessa forma, o saldo da balança comercial
acumulado aumentou de US$ 47,7 bilhões para US$ 67
bilhões, o que corresponde a uma taxa de 40,5%.
Esse desempenho foi responsável por uma redução
substantiva do deficit em transações correntes, de
US$ 23,6 bilhões para US$ 9,8 bilhões em 2017, uma
queda de 58,5%, de acordo com o Banco Central.

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

Em US$ bilhões FOB

Importações

Saldo

217,7
185,2
150,8

137,6

67,0

47,7

jan.-dez./16

jan.-dez./17

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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O PIB do Estado encerrou 2017 com crescimento de 1,6%, indicando o fim da recessão
na economia paulista, que perdurou pelos três anos anteriores. De todo modo, o resultado
positivo de 2017 deve ser relativizado porque a base de comparação é baixa, dado o
patamar em que se estabeleceu a economia paulista em 2016 – observação que vale
também para os setores em recuperação econômica que serão tratados neste boletim.
Entre os grandes setores, indústria e serviços mostraram indicadores positivos, enquanto
a agropecuária apresentou leve queda. Na indústria, destacam-se o segmento automotivo
e, em menor medida, o de máquinas e equipamentos, ambos com recuperação ao final de
2017 após forte queda nos dois anos anteriores. A extrativa mineral também encerrou o
ano com excelente desempenho, repetindo o que vem ocorrendo nos últimos anos com o
bom andamento da produção relativa ao pré-sal no Estado. A construção civil, ao contrário,
segue sendo um segmento importante da economia paulista com bastante dificuldade de
recuperação.
A agropecuária registrou pequena retração no ano, devido principalmente à desaceleração
da produção de cana-de açúcar, o mais importante produto deste setor no Estado. A
produção de cana-de-açúcar associa-se à indústria de alimentos na produção do açúcar
e o preço desta commodity no mercado internacional não mostrou, em 2017, preço tão
elevado quanto em 2016.
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No ano de 2017, a economia paulista apresentou
crescimento de 1,6%. Este foi o primeiro resultado
positivo para o fechamento do ano desde 2013,
encerrando o período de recessão no Estado
(Gráfico 9). Na comparação com Brasil, observa-se
que o indicador ficou acima daquele registrado para
a economia nacional (1,0%), o que já vinha sendo
delineado pelo melhor desempenho da indústria de
transformação e serviços no Estado relativamente ao
país.
Entre o 3o e o 4o trimestres de 2017, o PIB do Estado
registrou crescimento de 0,8%, na série livre de
efeitos sazonais. Este foi o quarto trimestre seguido
com taxa positiva nesta base de comparação, sendo
que dois trimestres seguidos com taxa positiva
não ocorriam desde 2013. Isto vem reforçando a
perspectiva de uma trajetória de crescimento para a
economia paulista.

Gráfico 9
Taxas de crescimento do PIB
Estado de São Paulo – 4o trimestre 2016-2017
Trimestre/trimestre anterior, com ajuste sazonal
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Fonte: Fundação Seade.
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No que diz respeito aos grandes setores da
economia paulista, a indústria e os serviços
terminaram 2017 com resultados positivos:
1,3% e 1,6%, respectivamente, desempenhos
determinantes para o resultado do PIB (Gráfico
10). Já a agropecuária mostrou pequena variação
negativa (-0,3%), influenciada pela desaceleração
de produção de cana-de-açúcar. Tal resultado
ficou muito aquém do relativo a 2016, quando a
agropecuária cresceu 5,1%.
Entre os subsetores, o desempenho da extrativa
mineral permanece sendo destaque, com
crescimento de 13,2% em 2017, ainda indicando
o avanço do pré-sal no Estado. Em contraposição,
a construção civil encerrou o ano com retração
de 5,7%, ainda com dificuldade de apresentar
indicadores que sinalizem recuperação.

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 – 4o trimestre 2017
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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.

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

Indústria
A produção física industrial no Estado mostrou
crescimento de 3,4% em 2017, o que não ocorria
para o encerramento do ano desde 2013. Em relação
a este indicador, o Estado apresentou taxa superior
ao Brasil (2,2%). No acumulado de 12 meses, São
Paulo apresentou cinco meses seguidos com taxas
positivas, enquanto o Brasil apenas três, indicando
que a retomada da indústria paulista pode estar um
pouco mais facilitada comparativamente ao país
por tratar-se de uma estrutura mais diversificada e
complexa e, por isso, tem condições de aproveitar
melhor a dinâmica associada ao movimento de
recuperação econômica (Gráfico 11).
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Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.
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Entre novembro e dezembro de 2017, a taxa de
crescimento da indústria de transformação, com
ajuste sazonal, foi de 2,7%. Nesta mesma base de
comparação, os destaques foram a indústria de
alimentos, com crescimento de 3,6% e a indústria
automotiva, com 6,6%.
Ao final do ano, a indústria de transformação do
Estado apresentou taxa positiva em 11 dos 18
segmentos pesquisados, indicando a difusão da
melhora das taxas pelos diversos segmentos, o que
torna mais consistente a trajetória da recuperação
da indústria (Gráfico 12). O segmento de destaque
é a indústria automotiva, que cresceu 18,3% no ano
e impulsionou outros segmentos como metalurgia
(7,4%) e, principalmente, produtos de borracha
e material plástico (6,3%), confirmando o setor
automotivo como cadeia produtiva relevante para
o Estado. Outro segmento com taxa expressiva
(17,1%), embora como menor peso, é o de

Gráfico 12
Taxas de crescimento da produção industrial mensal, por setor de atividade
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – dezembro 2017
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, no qual se destacou o
aumento na produção de celulares, ligado essencialmente à dinâmica do mercado interno.
A indústria de alimentos, por outro lado, encerrou o ano com apenas 1,8% de crescimento,
muito abaixo de taxa verificada no encerramento de 2016 (4,6%). Para esta queda do
resultado houve influência do preço da commodity açúcar no mercado internacional, que
apresentou preços mais elevados em 2016 em comparação com 2017.

Serviços
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.
O comércio ainda apresentava bastante dificuldade de recuperação no primeiro semestre
de 2017, contudo houve melhora no segundo semestre e o setor encerrou o ano com
crescimento de 2,4% (Gráfico 13). Um segmento que contribuiu para a demora na melhora
da taxa foi o de venda de veículos, motos e autopeças, que ao final do ano apresentou
leve queda de 0,7%, indicador muito melhor do que aquele verificado no final de 2016
(-7,0%). No encerramento de 2017, cabe destacar também taxas relativas aos segmentos
de vendas de material de construção (17,7%) e móveis e eletrodomésticos (13,3%),
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que são atividades mais dependentes de crédito e
haviam chegado ao final de 2016 com forte retração
(-10,4% e -8,8%, respectivamente). No geral, cabe
mencionar que 5 das 10 atividades pesquisadas do
comércio registraram taxas positivas no fechamento
de 2017, mostrando certa difusão de melhora entre
os segmentos, o que contribui para a visualização
de retomada mais consistente do comércio, em que
pese ainda depender de melhores condições do
mercado de trabalho e do crédito.
De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do
IBGE, os serviços apresentaram pequena retração
de 0,5% em 2017; mesmo sem alcançar taxa positiva
no enceramento do ano, está clara a trajetória de
melhora relativa das taxas ao longo do ano (Gráfico
15). As influências positivas foram os transportes e
os serviços de comunicação e informação.
Entre os segmentos de serviços, apresentaram
crescimento em 2017 os serviços de transportes

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – dezembro 2016-2017
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Nota: Ajuste sazonal elaborado pela Fundação Seade.
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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 – dezembro 2017
Em %
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Gráfico 15
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume
dos serviços
Estado de São Paulo – dezembro 2016-2017
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(3,9%) e os de comunicação e informação (2,7%)
(Gráfico 16). Os transportes compreendem tanto o
transporte de carga como o de passageiros, assim,
é provável que o transporte de carga tenha se
beneficiado de melhora na indústria, enquanto que
o transporte de passageiros depende das condições
gerais do mercado de trabalho, que apenas mostrou
pequeno alívio. Os serviços prestados às famílias
registraram retração significativa (-4,0%) em 2017,
também se trata de segmento bastante ligado à
dinâmica do mercado de trabalho e, por isso, deve
levar mais algum tempo até registrar indicadores de
recuperação (Gráfico 16).

Balança comercial
A balança comercial paulista apresentou deficit de
US$ 4,6 bilhões em 2017. As exportações paulistas
somaram US$ 50,7 bilhões, enquanto as importações

Gráfico 16
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços,
por atividade econômica
Estado de São Paulo – dezembro 2017
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totalizaram US$ 55,3 bilhões (Gráfico 17). O deficit
na balança comercial paulista vem ocorrendo
desde 2008, o que tem sido muito influenciado
pelo aumento das importações do Estado. Estas se
compõem, em sua maior parte, de bens destinados
à indústria – bens de capitais e bens intermediários
– e, portanto, têm sido bastante influenciadas pelos
movimentos de retração e crescimento da indústria.
Em 2017, os principais produtos exportados foram:
açúcares (US$ 5,6 bilhões), aviões (US$ 2,7 bilhões)
e óleo bruto de petróleo (US$ 2,2 bilhões). Os dois
primeiros já se encontram estabelecidos na pauta
de exportação paulista há anos, ao passo que o
óleo bruto de petróleo reflete o comportamento
dos últimos anos, em que houve avanço do présal no Estado. Em termos dos principais produtos
importados, destacam-se: partes de aparelhos de
telefonia (US$ 1,7 bilhão), óleo diesel (US$ 1,5
bilhão) e caixas de marcha (US$ 792 milhões).

Gráfico 17
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 2004-2017
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O mercado de trabalho do Estado e da Região
Metropolitana de São Paulo apresentaram,
paulatinamente, uma pequena melhora em
seus principais indicadores ao longo de 2017,
especialmente com redução do desemprego. Há
de se destacar, porém, que tal redução se deu por
motivos diferentes nas duas áreas, o que deverá
repercutir no desempenho de 2018.
No Estado de São Paulo a taxa de desocupação
recuou pelo terceiro trimestre consecutivo, atingindo
12,7% no final de 2017 (Gráfico 18), segundo dados
do IBGE (PNAD Contínua). Mesmo assim, ficou
acima do verificado no mesmo período do ano
anterior (12,4%).
Na passagem do terceiro para o quarto trimestre, a
redução da taxa de desocupação ocorreu devido à
pequena elevação no número de ocupados (aumento
de 74 mil pessoas) concomitante à saída de pessoas
no mercado de trabalho (menos 67 mil). Com isso,

Gráfico 18
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 2015-2017
Em %
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o total de desocupados reduziu de forma mais
intensa (menos 140 mil), e foi estimado em 3.180 mil
pessoas.
Novamente, o aumento da ocupação ocorreu no
trabalho por conta própria (mais 106 mil pessoas)
e no emprego doméstico (mais 51 mil).
O assalariamento com carteira assinada ficou
estável, enquanto diminuiu a ocupação no setor
público (menos 62 mil) e no assalariamento privado
sem carteira (menos 42 mil).
Na comparação com o mesmo trimestre do ano
anterior, destacam-se principalmente as elevações
no número de ocupados por conta própria (mais 404
mil pessoas), sem carteira (mais 122 mil) e emprego
doméstico (mais 110 mil), e as reduções da ocupação
no setor público (menos 230 mil) e no assalariamento
com carteira assinada (menos 73 mil) – Gráfico 19.

Gráfico 19
Variação do número de ocupados, segundo posições selecionadas,
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-2017
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Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Em relação aos principais setores de atividade
econômica, na comparação com o mesmo trimestre
do ano anterior (Gráfico 20), destaque para elevação
da ocupação na indústria (367 mil pessoas a mais)
e, em menor magnitude na construção (mais 89 mil).
Já no setor de serviços houve redução no número de
ocupados (menos 145 mil).
Na passagem do terceiro para o último trimestre de
2017, destaca-se o aumento na indústria (mais 169
mil pessoas).
O rendimento médio real habitual dos ocupados, que
cresceu acima de 2% nos três primeiros trimestres
de 2017, na comparação com o mesmo período do
ano anterior, reduziu-se no último trimestre (-0,4%).
Já a massa de rendimentos reais aumentou 0,9%
no último trimestre, também na comparação com o
mesmo trimestre do ano anterior, apesar de ser o
menor crescimento no ano (Gráfico 21).

Gráfico 20
Variação no total de ocupados, segundo setores de atividade selecionados, em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 2015-2017
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua.
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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 – 2015-2017
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Na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a
Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED (Seade/
Dieese), a taxa de desemprego total (Gráfico 22)
comportou-se da mesma forma que no Estado,
com redução do terceiro para o último trimestre (de
17,8% para 16,9%) e também se situando acima
do observado no mesmo período do ano anterior
(16,2%).
Porém, nesse caso, tal redução da taxa se deve à
saída de pessoas do mercado de trabalho (menos
180 mil pessoas), uma vez que houve redução
também da ocupação (menos 49 mil pessoas).
Assim, o total de desempregados reduziu-se em
131 mil pessoas, totalizando 1.857 mil pessoas na
RMSP.
Quanto à posição na ocupação, na passagem
do terceiro para o quarto trimestre, destaca-se a
pequena elevação no contingente de assalariados
com carteira assinada (mais 38 mil pessoas) e

Gráfico 22
Taxas de desemprego, segundo tipo
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2017
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variação negativa no número de trabalhadores
autônomos (menos 9 mil). Apesar disso, quando se
compara o resultado do quarto trimestre de 2017 com
o mesmo de 2016 (Gráfico 23), o comportamento é
inverso, de redução no assalariamento com carteira
(menos 53 mil pessoas) e elevação no trabalho
autônomo (mais 75 mil pessoas).
Em relação aos principais setores de atividade
econômica (Gráfico 24), destaques para a indústria
de transformação, com elevação de 24 mil pessoas
no quarto trimestre de 2017, em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior, e para o setor
da construção (mais 26 mil), o primeiro resultado
positivo desde o último trimestre de 2014, nessa
base de comparação. Por outro lado, houve redução
mais intensa nos serviços (menos 145 mil) e no
comércio (menos 55 mil).
Por fim, destaca-se a redução do rendimento médio
real (-2,1%) e da massa de rendimentos reais

Gráfico 23
Variação no total de ocupados, segundo posições selecionadas, em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2017
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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efetivamente recebidos pelos ocupados (-4,0%),
na comparação entre os últimos trimestres de
2016 e 2017 (Gráfico 25). Esse resultado negativo
frustrou as expectativas, pois o segundo e o terceiro
trimestres de 2017 haviam apresentado crescimento.
Em resumo, a ocupação apresenta divergência de
comportamentos entre os resultados observados
para o Estado de São Paulo e para a Região
Metropolitana, apesar de o resultado para a taxa de
desemprego ter sido similar. O fato de que na RMSP
houve uma saída intensa de pessoas do mercado de
trabalho ao longo de 2017, sugere que poderá haver
uma pressão pela elevação da taxa de desemprego
em 2018, com o possível retorno dessas pessoas
à procura de emprego. Já nos dados do Estado, o
comportamento da taxa de desemprego será dado,
fundamentalmente, pelo desempenho da ocupação.
Além disso, destaca-se o aumento da massa
de rendimentos reais no Estado de São Paulo,

Gráfico 24
Variação no total de ocupados, segundo setor de atividade, em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior
Região Metropolitana de São Paulo – 2015-2017
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT.
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e também no Brasil, que pode contribuir para o
crescimento econômico em 2018. Por fim, há de se
considerar ainda os possíveis impactos advindos da
reforma trabalhista na capacidade de gerar novos
postos de trabalho.

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 – 2015-2017
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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 positivo para 2018 e 2019.
De acordo com a média das projeções apresentadas no relatório de 02/03/2018, o PIB
deve encerrar 2018 com um crescimento de 2,90% e, em 2019, se expande com uma taxa
levemente acima, chegando a 3,00%. No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em
2,86%, deve atingir 3,70% até o final do ano, bem abaixo do centro da meta. Para 2019, é
esperado novamente um IPCA confortavelmente na meta, encerrando o ano em 4,24%.
Por sua vez, a Selic, hoje em 6,75% a.a., permaneceria neste nível até o final do ano e,
em 2019, encerraria em 8,00% a.a. Quanto ao câmbio, a taxa projetada para o final de
2018 é R$ 3,30/US$, sendo que para o final de 2019, há uma pequena variação, com uma
projeção de R$ 3,38/US$.
O Gráfico 26, mostra os dados atuais e as projeções do Relatório Focus para 2018 e 2019.
Um exercício simples, porém, interessante, reside em admitir que todas essas projeções se
concretizem e, a partir daí, extrair alguns marcos para o conjunto das variáveis em questão.
Com efeito, a partir dos níveis projetados para o IPCA e Selic, teríamos mais um alívio na
política monetária, considerando que os juros básicos rondam hoje a casa de 3,78% a.a.
em termos reais e cairíam para cerca de 2,94% ao final de 2018, para depois subirem
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ao nível 3,61% em 2019. Por sua vez, as taxas de
câmbio projetadas para o final de 2017 e de 2018
embutem uma pequena valorização real em relação
ao patamar atual.
Dessa forma, pode-se dizer que, caso as projeções
se confirmem, o controle da inflação continua como
principal suporte da política econômica, fornecendo
conforto para uma política monetária mais branda. Ao
mesmo tempo, as boas perspectivas de desempenho
do comércio exterior, onde o saldo projetado
para 2018 situa-se ao redor de US$ 55 bilhões,
complementam o quadro favorável, tanto pelo
estímulo à atividade, como pelo controle do deficit
em transações correntes, gerando expectativas
favoráveis quanto à administração das contas
externas do país.
Em sentido contrário, a questão fiscal se coloca
como uma grande restrição à aceleração do
crescimento. A título de ilustração, o Gráfico 27

Gráfico 26
Projeções do Relatório Focus de 02/03/2018
Brasil – 2018-2019
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Fonte: Banco Central; IBGE; Fundação Seade.
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refere-se ao resultado primário do setor público
brasileiro considerando o período entre 2002 e
2020, sendo que até 2016 se trata do resultado
efetivamente apurado, enquanto que para 2017, é
uma estimativa do Ipea e, para os anos seguintes,
são projeções do FMI.
Pode-se notar que, de uma situação superavitária
até 2013, passa-se a uma condição estruturalmente
deficitária a partir de 2014. As explicações mais
consistentes acerca desse ponto vão no sentido de
que, o aumento vigoroso das despesas correntes
entre 2005 e 2013 foi suportado enquanto o
desempenho da economia forneceu base para a
expansão das receitas correntes. No entanto, dados
o caráter pró-cíclico da estrutura tributária e da difícil
compressão das despesas correntes, a eclosão da
recessão acabou por jogar o setor público numa
condição estruturalmente deficitária, cuja solução
exige esforços e medidas de grande porte.

Gráfico 27
Resultado primário do setor público
Brasil – 2002-2020
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(1) Estimativa Ipea.
(2) Projeções FMI.
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Ainda cabe citar que a crise política permanece como um fator de indeterminação para qualquer
cenário, onde os possíveis desdobramentos com o calendário eleitoral em curso são incertos.
Por último, há uma preocupação quanto às eventuais sequelas deixadas pela intensidade
do processo recessivo, sobretudo no que tange à brutal queda da formação de capital fixo
e ao nível extremamente baixo da taxa de investimentos. É considerável a possibilidade de
ter ocorrido desarticulação de linhas e cadeias produtivas, bem como um agravamento dos
gargalos estruturais, com ênfase naqueles ligados à infraestrutura. Embora esses aspectos
ainda não esbocem maiores riscos para a recuperação em curso, podem comprometer a
capacidade de crescimento mais robusto e sustentado da economia brasileira.
No que tange às perspectivas para a economia paulista, a expectativa é de manutenção da
trajetória de crescimento em 2018 e em ritmo um pouco mais acentuado do que o previsto
para o conjunto da economia brasileira. E esta hipótese se fundamenta principalmente no
comportamento recente de alguns segmentos da indústria e dos serviços.
No caso da indústria, é importante destacar a forte recuperação observada nos seguintes
segmentos: automotivo; equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; e
máquinas e equipamentos, com repercussões em toda a cadeia produtiva.
Pelo lado dos serviços, o desempenho favorável observado nos segmentos de transportes
e de comunicação e informação vem proporcionando taxas mais elevadas do setor no
Estado de São Paulo em relação ao conjunto do país.
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Os ventos favoráveis à economia paulista também chegam pela economia internacional,
principalmente pelas perspectivas de pequena aceleração do crescimento dos EUA e
Argentina e de manutenção de expansão com taxas ainda muito expressivas na China,
justamente os seus principais parceiros comerciais. Na mesma direção, as projeções de
aumento dos preços internacionais de óleo bruto de petróleo favorecem as exportações
paulistas, bem como a expansão da extrativa mineral no Estado de São Paulo.
Por último, o recente alívio no desemprego no Estado de São Paulo atua positivamente
na recuperação, ainda que modesta, do consumo, completando assim o quadro favorável
para a economia paulista em 2018.
Entretanto, conforme exposto em edições anteriores, os desafios que atualmente se
colocam para a expansão sustentada da economia brasileira, num horizonte de médio
e longo prazos, também estão dados para a economia paulista. De um lado, é muito
difícil mensurar os efeitos da intensa recessão vivida, em que as quedas dramáticas da
produção industrial e dos investimentos preocupam pelas eventuais sequelas deixadas
na estrutura produtiva. Ao mesmo tempo, o enfrentamento de boa parte dos gargalos em
infraestrutura depende de ações e decisões que são tomadas na esfera federal, mas que
repercutem diretamente na economia paulista, principalmente quando se tem em conta os
setores de energia, telecomunicações, portos e ferrovias.
SEFAZ/SP – SEADE 41

SEADE

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Presidente
Carlos Antonio Luque
Diretor Executivo
Dalmo Nogueira Filho
Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Silvio Aleixo
Diretora-adjunta de Análise e Disseminação de Informações
Rovena Negreiros
Diretora-adjunta de Metodologia e Produção de Dados
Margareth Izumi Watanabe
Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho
Responsável técnico
Vagner de Carvalho Bessa
Equipe técnica
Maria Regina Novaes Marinho, Deraldo de S. Mesquita Jr.,
César Andaku (Dieese) e Regiane Lenardon

Av. Prof. Lineu Prestes, 913 05508-000 São Paulo SP Fone (11) 3324.7200
www.seade.gov.br / sicseade@seade.gov.br / ouvidoria@seade.gov.br

