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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 conjunção de um início do ano em que se observa um ritmo de atividade mais fraco 
do que o esperado, com certos desdobramentos da crise política, acabou por deteriorar 
significativamente as expectativas dos principais agentes e o próprio ambiente econômico 
de forma geral, o que tem resultado em progressivas revisões dos cenários projetados, 
minguando as expectativas quanto à expansão do PIB. Dessa forma, ao mesmo tempo em 
que os principais indicadores desmentem as projeções mais otimistas vigentes ao longo 
do segundo semestre de 2017, a falta de um horizonte de solução para os problemas 
mais profundos e a piora nas condições de governabilidade, com um calendário eleitoral 
cada vez mais presente, parecem tornar a economia brasileira bem mais vulnerável às 
dificuldades que se apresentam, sejam estas de ordem interna, ou originadas no front 
externo. 

Com isso, mesmo diante de um cenário internacional ainda razoavelmente favorável, 
conformando projeções de crescimento para todas as regiões, fatores como a elevação 
dos juros básicos norte-americanos, ainda que para patamares ainda historicamente 
baixos, embutem um risco muito maior de turbulências do que seria observado em 
condições mais normais. Os indicadores disponíveis revelam que, neste ambiente mais 
instável, a economia consolida uma recuperação em ritmo bem moderado, em que o 
controle da inflação se coloca como o principal pilar da política econômica. 

Introdução
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A economia paulista, por sua vez, segue na mesma direção e por conta de algumas 
características de sua estrutura, vem conseguindo manter um ritmo de atividade levemente 
acima do que o apresentado pelo conjunto da economia nacional. É importante realçar 
aqui o impulso que vem sendo dado por sua indústria, em que além de uma maior difusão 
do crescimento, que já atinge 12 dos 18 segmentos pesquisados, ganham destaque os 
avanços nos setores automotivo e de máquinas e equipamentos, tanto na produção para o 
mercado interno, como nas vendas externas.

Pelo lado dos serviços, a economia paulista tem apresentado recuperação um pouco mais 
vigorosa do que a média nacional, justamente pelo desempenho de segmentos com fortes 
vínculos com a atividade produtiva, no caso, transporte e informação e comunicação. 

Considerando esses pontos, as perspectivas atuais são de continuidade da recuperação 
da atividade em ritmo tênue até o final do ano, colocando-se a gravidade dos quadros 
fiscal e político e a manutenção do desemprego em níveis elevados como os principais 
entraves para a aceleração do crescimento no curto prazo.
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As últimas publicações do FMI e do Banco Mundial reafirmam a aposta no crescimento 
da economia mundial em 2018 e 2019 com taxas relativamente robustas, acima de 3%, 
apesar de um ambiente complexo, que ao mesmo tempo em que consegue congregar 
crescimento em todas as regiões, embute riscos de grandes turbulências, num mundo 
potencialmente mais conflituoso, em que merece particular destaque a escalada de 
ações protecionistas nas esferas comercial, financeira e do fluxo de pessoas, lideradas 
justamente pelos Estados Unidos e, dessa forma, com maior potencial para desestabilizar 
a ordem estabelecida pela abertura comercial, financeira e tecnológica e pelas 
negociações multilaterais.

De qualquer modo, na visão das duas instituições, esse período de crescimento traz 
uma grande oportunidade para revisão de posições tendencialmente protecionistas e 
para adoção de reformas nas áreas fiscal e financeira em diversos países, sem as quais 
aumenta o risco de desaceleração da economia mundial a partir de 2020. 

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

No Gráfico 1, além 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, fica caracterizada a 
projeção mais otimista do FMI para praticamente todas as regiões e países. 
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Gráfico 1
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do Banco Mundial e FMI
Grupos de regiões e países selecionados – 2018

Fonte: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Em % FMIBanco Mundial

3,1

2,2
2,7

2,1

1,0

6,5
7,3

2,3
1,5

2,4
1,7

3,9

2,5
2,9

2,4

1,2

6,6
7,4

2,3
1,7

2,3 2,0

Essa diferença se acentua levemente para 2019, 
uma vez que o FMI mantém a projeção de expansão 
de 3,9% para a economia mundial, enquanto que, 
de acordo com o Banco Mundial, há uma redução do 
crescimento de 3,1% para 3,0%, conforme mostra o 
Gráfico 2. 

Além das diferenças metodológicas, contribui para 
esse resultado um maior otimismo do FMI quanto 
aos efeitos e duração do estímulo dado pelo corte 
de impostos dos EUA. Contudo, é importante 
ressaltar que a seleção dos aspectos favoráveis e 
desfavoráveis à expansão da economia mundial é 
basicamente a mesma para as duas instituições, 
com a diferença recaindo no peso dos mesmos no 
resultado final. Com efeito, como pontos favoráveis à 
expansão podem ser destacados: 
• Elevada liquidez derivada principalmente das 

políticas monetárias expansionistas vigentes nas 
economias avançadas nos últimos anos;
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Gráfico 2
Taxas de crescimento anual, segundo projeções do Banco Mundial e FMI
Grupos de regiões e países selecionados – 2019

Fonte: Banco Mundial; Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Economia internacional 

Em % FMIBanco Mundial

3,0

2,0
2,5

1,7
0,8

6,3

7,5

2,5
1,8

2,5
1,8

3,9

2,2
2,7

2,0

0,9

6,4

7,8

3,0

1,5

2,5
3,2

• Inflação baixa;
• Mercados de trabalho mais aquecidos, 

favorecendo a recuperação do consumo;
• Estímulo pelo corte de impostos nos EUA;
• Manutenção de taxas mais elevadas 

de crescimento no grupo de países em 
desenvolvimento e mercados emergentes, com 
grande peso de China e Índia.

Por sua vez, como fatores adversos devem ser 
realçados os seguintes:
• Gradual abandono das políticas monetárias 

expansionistas, provocando elevação das taxas 
referenciais de juros;

• Maior instabilidade nos mercados financeiros;
• Peso do endividamento em alguns países da Zona 

do Euro;
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• Pressões inflacionárias mais nítidas nas economias avançadas;
• Situação de deterioração fiscal em países importantes, como Brasil e Rússia;
• Acirramento dos conflitos comerciais e aumento de práticas protecionistas;
• Crescimento muito lento dos investimentos e da produtividade.

Caso as projeções sejam confirmadas, mesmo que nos patamares mais baixos da 
publicação do Banco Mundial, tem-se um cenário internacional em princípio favorável 
para a economia brasileira, denotando uma expansão de mercados que abrange os seus 
principais parceiros comerciais e a permanência de uma liquidez ainda elevada, não 
obstante a escalada gradual dos juros em curso. 

Mais especificamente, há no horizonte uma boa e uma má notícia, digamos assim. A boa 
fica por conta da tendência de continuidade da recuperação, ainda que moderada, dos 
principais mercados de commodities. A má notícia fica pela tendência de elevação dos 
juros básicos dos EUA, realçando a mudança da política do FED. Vale a pena detalhar um 
pouco mais esses dois aspectos.

O Gráfico 3 mostra as projeções do Banco Mundial para os mercados de commodities em 
2018 e 2019.
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A partir da divisão das commodities em três 
grandes grupos, o Banco Mundial avalia que, entre 
2017 e 2018, será registrado um crescimento 
generalizado, com o grupo de Energia passando 
do índice de 68 para 81, uma expansão de 19,12 
%, enquanto os grupos de Alimentos e de Minerais 
e Metais apresentam taxas de 2,20 % e 8,97%, 
respectivamente. Entretanto, esse ritmo se torna 
mais fraco em 2019, com o grupo de Alimentos como 
o único a apresentar crescimento sobre os índices de 
2018 (1,08%), enquanto que o de Energia apresenta 
crescimento nulo e o de Minerais e Metais registra 
queda de 2,35%. De qualquer forma, é importante 
reter que, de acordo com a análise do Banco 
Mundial, os mercados de commodities devem fechar 
2018 e 2019 com preços mais elevados em relação 
ao fechamento de 2017, o que é positivo para as 
exportações brasileiras. 

Gráfico 3
Índices do Banco Mundial para os mercados de commodities
2016-2019

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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No que tange à política do FED, o Gráfico 4 
apresenta o comportamento dos juros do Federal 
Reserve Funds (FFR), considerada a taxa básica 
de juros controlada pelo FED, comparativamente 
à evolução do índice de preços ao consumidor, 
abrangendo o período entre 2006 (anterior à crise de 
2008) e maio de 2018.

Pode-se notar que, com a crise em curso, as taxas 
reais dos FFR se tornam fortemente negativas a 
partir de 2009. Porém, nota-se uma ascensão dessas 
taxas em termos nominais desde 2016, de acordo 
com a gradual mudança da política monetária que 
vem sendo anunciada pelo FED. Além disso, é fácil 
perceber que, com a economia norte-americana 
apresentando sinais de firme recuperação, há ainda 
um razoável espaço para elevações das taxas 
básicas de juros, até que as mesmas se tornem 

Gráfico 4
Taxas anualizadas dos Juros Federal Reserve Funds e dos Preços ao Consumidor
EUA

Fonte: Bloomberg, JP Morgan; Fundação Seade.
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nulas, ou levemente positivas em termos reais, de forma a debelar pressões inflacionárias 
sem impor maiores riscos à atividade econômica.

Em condições mais normais, esse movimento seria facilmente assimilado pela economia 
brasileira, ainda mais considerando a tendência de expansão da economia mundial. 
Contudo, em função de alguns fatores, como a crise política e um quadro fiscal crítico, 
que implicam em uma percepção de risco-país mais elevado, há preocupações quanto à 
maior vulnerabilidade diante de um gradual aumento das taxas de juros internacionais, 
com redução dos fluxos de entrada de capital estrangeiro e um ambiente mais propício a 
movimentos especulativos contra o real, resultando em pressões sobre o câmbio. 

Panorama internacional
Economia internacional 
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Os principais indicadores de atividade revelaram um primeiro trimestre em ritmo mais 
fraco em relação ao que era esperado ao final de 2017. Além disso, outros fatores no 
âmbito da crise política, deixaram ainda mais nítida a progressiva piora das condições 
de governabilidade, deteriorando assim as expectativas em relação ao desempenho da 
economia brasileira, em que o controle da inflação e o bom desempenho na área de comércio 
exterior parecem atuar como os principais pontos de sustentação da política econômica.

Um exemplo do processo de esmorecimento das expectativas e revisão dos cenários pode ser 
encontrado nas edições do Relatório Focus do Banco Central, onde a projeção de mercado 
para a expansão do PIB em 2018, que rondava 3% em dezembro de 2017, sofreu recuos 
progressivos, para 2,75% em fevereiro, 2,50% em maio e 1,76% na edição de 15/06/2018. 

No entanto, apesar da piora das condições gerais e das projeções mais pessimistas, alguns 
indicadores têm sinalizado a resistência da estrutura produtiva em relação aos efeitos da 
grande recessão do período 2014-2016, principalmente no que concerne à indústria, cujos 
maiores exemplos residem na expansão da produção de bens duráveis de consumo e de bens 
de capital, o que não deixa de ser alentador, dada a importância desses dois segmentos. 

Assim, diante um cenário bem menos otimista, sem condições para grandes avanços no curto 
prazo, a economia brasileira parece resistir e consolidar uma tênue recuperação, na espera 
de uma nova agenda que minimamente encaminhe algumas soluções para os seus graves 
problemas estruturais.

Economia brasileira
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Gráfico 5
Taxas de crescimento do PIB trimestral por setor de atividade, na comparação 
com o trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal
1o Trimestre 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Os dados do IBGE referentes à evolução do PIB 
no primeiro trimestre de 2018 confirmaram a 
expansão da economia em um ritmo mais fraco do 
que era esperado ao final de 2017, contribuindo 
decisivamente para o estabelecimento de projeções 
mais pessimistas para 2018 e 2019. 

O Gráfico 5 mostra o comportamento do PIB e os 
principais setores desde o segundo trimestre de 
2017, na comparação com o trimestre imediatamente 
anterior, descontados os efeitos sazonais

Um ponto a ser destacado em relação aos números 
do primeiro trimestre é que a expansão de 0,4% 
foi acompanhada de taxas positivas em todos os 
setores, algo que não ocorria há muito tempo. 
Apesar de modesto, o crescimento continuado na 
indústria, desde o terceiro trimestre de 2017, e nos 
serviços, nesta base de comparação, revela uma 
certa sustentação no movimento de saída gradual da 
recessão.
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Esse movimento pode ser também observado 
pela taxa de crescimento anualizada, a partir da 
comparação entre o acumulado dos últimos quatro 
trimestres com igual período imediatamente anterior. 
Nessa base de comparação, o PIB registrou 
crescimento de 1,3% no primeiro trimestre deste ano, 
com avanços em todos os setores, conforme ilustra o 
Gráfico 6.

Também pode ser visualizada, no Gráfico 6, a 
recuperação gradual do PIB, cuja taxa anualizada 
aumentou de 1,0% para 1,3%, do último trimestre 
de 2017 para o primeiro de 2018. Também nessa 
base de comparação foi registrado crescimento em 
todos os setores, com a taxa mais robusta ficando 
por conta da agropecuária, com 6,1%. Merece 
destaque a recuperação gradual da indústria (0,6%) 
e dos serviços (1,0%), depois de um longo período 
apresentando taxas anuais negativas.

Gráfico 6
Taxas de crescimento do PIB por setores nos últimos quatro trimestres em 
relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 1o Trimestre 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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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 7.
Por essa forma de comparação, nota-se claramente um desempenho bem mais vigoroso 
para os componentes relativos ao comércio exterior, com taxas de crescimento de 6,2% 
para as exportações e de 4,6% para as importações, enquanto que os itens do chamado 
mercado interno apresentaram desempenho ainda modesto. No entanto, merecem 
destaque a recuperação do consumo das famílias, atingindo uma taxa anualizada de 2,1% 
e, também, o avanço da formação bruta de capital fixo, que depois de fechar 2017 com 
retração de 1,8%, apresentou uma taxa de -0,1%, se aproximando de uma situação de 
resultados levemente positivos, o que não ocorre desde 2014.
Assim, as informações referentes ao desempenho do PIB no primeiro trimestre de 2018 
indicam a continuidade da recuperação da atividade, ainda que a passos lentos. Nesse 
sentido, os números mostram que a decepção com os resultados e a mudança das 
expectativas, com projeções bem mais pessimistas para o fechamento de 2018, decorrem 
muito mais da falta de embasamento do otimismo reinante no segundo semestre de 
2017, do que de uma piora da atividade propriamente dita ao longo do primeiro trimestre. 
Afinal, já era nítido que não estaria no horizonte de 2018 um quadro mais favorável para a 
aceleração do consumo e dos investimentos, num ambiente marcado por um grave quadro 
fiscal, crise política sem precedentes e desemprego em níveis elevados. 
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Gráfico 7
Taxas de crescimento do PIB por componentes da demanda agregada nos últimos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Brasil – 1o trimestre de 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para abril de 2018 confirmam a 
recuperação em ritmo lento e de forma heterogênea. Com exceção do volume de serviços, 
os indicadores registram crescimento no acumulado de 12 meses, enquanto que, no 
confronto do observado em abril contra março e com ajuste sazonal, todos apresentaram 
variações positivas. Merece atenção o crescimento mais robusto da produção industrial 
e das vendas do comércio varejista, com taxas anuais de 3,9% e 7,0%, respectivamente, 
com mais um indício de que a decepção com o ritmo de crescimento deve-se 
provavelmente muito mais a um otimismo exagerado em 2017, do que a uma suposta 
derrapada da economia, ao menos nesse primeiro quadrimestre. 

O comportamento registrado em abril é descrito de forma breve a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): Na passagem de março para 

abril, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 0,46%. No acumulado de 12 
meses em abril, o indicador cresceu 1,52%; 

• Produção Industrial – PIM - PF IBGE: A produção física industrial medida pelo IBGE 
registrou, na comparação entre março e abril, um avanço de 0,8%. No acumulado de 12 
meses, o indicador registra uma expansão de 3,9%, com destaque para as expressivas 
taxas de expansão observadas para bens duráveis de consumo (17,7%) e bens de capital 
(10,1%); 

Indicadores de atividade
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• Vendas do comércio varejista– IBGE: Utilizado 
como um indicador do consumo, as vendas do 
comércio varejista ampliado em abril tiveram um 
aumento de 1,3%, na comparação com março e 
com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, 
observa-se um aumento de 7,0%, indicando uma 
forte recuperação desse segmento;

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços 
apresentou crescimento de 1,0% na passagem 
de março para abril, enquanto foi registrada uma 
retração de 1,4% no acumulado em 12 meses, 
destoando dos demais indicadores e indicando 
mais uma vez dificuldades para segmentos 
importantes deste setor, como Transportes e 
Informação e Comunicação.

O Gráfico 8 mostra com mais nitidez o desempenho 
descrito.

Contudo, fica mais clara a recuperação em ritmo 
lento e de forma heterogênea da atividade a partir da 

Indicadores de atividade

Gráfico 8
Indicadores de atividade econômica
abr. 2018

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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evolução das taxas acumuladas em 12 meses desde 
março de 2017, conforme ilustra o Gráfico 9.

Pode-se notar que o IBC-BR parte de uma queda 
em 12 meses de 2,80% em março de 2016, encerra 
2017 com uma taxa positiva de 1,04% e chega em 
abril com um crescimento de 1,52% De forma mais 
acentuada, a produção industrial parte de uma queda 
acumulada de 3,8% em março de 2017, fecha o ano 
com expansão de 2,5%, atingindo 3,9% em abril. Da 
mesma forma, o comércio varejista ampliado sai de 
uma taxa de -5,0%, encerra 2017 com um avanço 
de 3,60%, que se acelerou para 7,0% em abril. 
Conforme mencionado, o comportamento destoante 
fica por conta do volume de serviços, cuja retração 
acumulada de 5,0% em março de 2017 foi apenas 
atenuada para a taxa de -2,8% em dezembro de 
2017 e para -1,4% em abril 

Gráfico 9
Indicadores de atividade – Evolução das taxas acumuladas em 12 meses

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Após apresentar um resultado exuberante em 2017, 
com um superávit de US$ 67 bilhões, o comércio 
exterior vem apresentando um desempenho muito 
positivo em 2018, com significativa expansão 
das exportações e, mais ainda, das importações, 
resultando num saldo da balança comercial elevado, 
porém inferior ao registrado no ano passado. 

Na comparação do acumulado entre janeiro e maio 
de 2018 com igual período de 2017, as exportações 
subiram de US$ 87,92 bilhões para US$ 93,63 
bilhões, o que corresponde a um crescimento de 
6,49%. Enquanto isso, as importações acumuladas 
registraram um aumento de 14,57%, passando de 
US$ 58,89 bilhões para US$ 67,47 bilhões. Dessa 
forma, o saldo da balança comercial acumulado 
recuou de US$ 29,03 bilhões para US$ 26,16 
bilhões, o que corresponde a uma taxa de -9,89%. 

Comércio exterior

Gráfico 10
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Jan.-maio de 2017- Jan.-maio de 2018

Fonte: Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Deve-se ter em conta que já era esperada a redução do saldo da balança comercial 
em 2018, uma vez que as importações, que foram comprimidas durante o processo 
recessivo, tendem a ganhar velocidade na medida em que a economia se recupera. Não 
obstante, os números do comércio exterior ainda são muito favoráveis, com projeções 
de saldo da balança comercial em torno de US$ 56 bilhões em 2018. Com este saldo é 
possível manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis e, dado o nível 
das reservas internacionais acima de US$ 380 bilhões, auxiliar a condução da política 
econômica, justamente num momento de maior instabilidade. 

Comércio exterior
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No 1o trimestre de 2018, a economia paulista continuou crescendo, consolidando sua 
trajetória de recuperação na taxa acumulada de 12 meses devido, principalmente, ao bom 
desempenho da indústria de transformação, que já vinha mostrando fôlego desde 2017, o que 
contribuiu para a economia paulista se colocar em patamar superior à economia brasileira. 

Esse movimento vem sendo liderado, sobretudo, pelas indústrias automotiva e de máquinas 
e equipamentos, que se valem das possibilidades do mercado externo. De qualquer modo, 
observou-se espraiamento da melhora do processo de recuperação, o que por sua vez 
se refletiu em taxas positivas entre os diversos segmentos, indicando um caminho mais 
consistente da recuperação da indústria paulista. Além disso, cabe mencionar a continuidade 
no bom desempenho da extrativa mineral no Estado, em função da exploração de petróleo 
da camada pré-sal. Entre os grandes segmentos da indústria, resta mencionar como 
aspecto negativo que a construção civil ainda vem mostrando dificuldade de recuperação, 
permanecendo com taxa negativa.

A agropecuária continua com desempenho positivo, embora tenha desacelerado em relação 
ao trimestre anterior, sobretudo em função do período desfavorável da produção da cana-de-
açúcar. Os serviços, por outro lado, apresentaram a primeira taxa positiva no acumulado de 
12 meses, principalmente em razão da contribuição do segmento de transportes, o que em 
parte se associa à dinâmica da indústria. Já o comércio permanece com trajetória consistente 
de recuperação, assim como a indústria, com difusão da melhora por várias atividades. 

Economia do Estado de São Paulo
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O PIB do Estado recuou 0,5% entre o 4o trimestre 
de 2017 e o 1o de 2018, já descontados os efeitos 
sazonais (Gráfico 11). Nessa base de comparação, 
a taxa interrompeu a sequência de quatro variações 
positivas dos trimestres anteriores, indicando um 
sinal de alerta em meio ao andamento no sentido 
da recuperação da economia paulista. Quanto ao 
acumulado de quatro trimestres, observou-se taxa 
de crescimento de 2,3% (contra 1,7% em relação 
ao último trimestre de 2017), taxa superior ao 
crescimento nacional para o mesmo período (1,3%). 

Ainda no acumulado de quatro trimestres, destaca-
se que os três grandes setores da economia 
apresentaram taxas positivas: agropecuária (2,3%), 
indústria (2,4%) e serviços (2,0%). Observa-se, de 
maneira geral, uma maior difusão da melhora das 
taxas entre distintos segmentos econômicos (Gráfico 
12). A agropecuária continua dando contribuição 
positiva para a economia paulista, contudo houve 

PIB paulista

Gráfico 11
Taxas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2017-1o trimestre de 2018

Fonte: Fundação Seade.
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PIB paulista

certa desaceleração no setor, em função do período 
desfavorável da produção da cana-de-açúcar em 
termos do calendário anual (janeiro e fevereiro são 
os dois meses de menor produção). Associada à 
produção da cana-de-açúcar, existe a questão do 
preço do açúcar no mercado internacional, que 
apresentou queda em 2017 e tem, para 2018, 
perspectiva de nova queda em relação ao nível de 
2017. 

Na indústria geral, a extrativa mineral continua com 
expressiva taxa no acumulado de quatro trimestres 
(7,9%), refletindo o desempenho da atividade ligada 
ao pré-sal no Estado que, em 2018, encontra um 
momento favorável também com relação ao preço da 
commodity no mercado internacional. A construção 
civil permanece com retração (-2,8%), mostrando 
apenas um certo alívio na comparação com um ano 
atrás (-11,1%). 

Gráfico 12
Taxas de crescimento do Valor Adicionado por setor de atividade e do PIB 
acumuladas nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2018

Fonte: 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.

No acumulado de 12 meses, a produção física 
industrial registrou crescimento de 4,6% em março 
de 2018 (Gráfico13). Este é o sétimo mês seguido 
de alta nessa base de comparação, indicando um 
movimento consistente de recuperação da indústria 
paulista, em que pese a base de comparação 
intertemporal ser relativamente baixa. 

Na comparação de março com fevereiro de 2018, 
com ajuste sazonal, houve avanço de 2,0%, 
observando-se melhora em relação aos dois meses 
anteriores, que apresentaram taxas negativas. 

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 13
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – mar. 2017-mar. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Em março de 2018, 12 dos 18 segmentos 
pesquisados da indústria de transformação 
mostraram taxa positiva no acumulado de 12 
meses, revelando um espraiamento da melhora 
entre a maioria das atividades industriais, o que 
torna mais consistente o processo de recuperação 
da indústria. O segmento de melhor desempenho 
foi o de veículos automotores (19,7%), com uma 
retomada que contou com estratégia voltada para o 
mercado externo. O segmento de borracha e plástico 
(6,2%) cresceu também em função da indústria 
automotiva, especialmente no que diz respeito aos 
pneumáticos. Na atividade ligada à produção de 
equipamentos de informática (10,6%), que vinha 
crescendo especialmente em função do aumento da 
produção de celulares, teve destaque recentemente 
a performance da produção de computadores 
pessoais. Em produtos alimentícios (3,7%), o 
crescimento da produção vinha sendo atribuído 
principalmente ao açúcar, mas, no período recente, a 

Indústria

Gráfico 14
Taxas de crescimento da produção industrial mensal, por setor de atividade 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – mar. 2017 – mar. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Indústria

influência tem sido de carne bovina congelada e de 
suco de laranja, produtos também importantes nas 
exportações paulistas. 

O valor adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços; assim, a análise 
tem como referência as pesquisas mensais do IBGE 
sobre o comércio e sobre os serviços. 

O comércio varejista ampliado, vem registrando 
melhora no período recente. No acumulado de 12 
meses, o comércio cresceu 5,2%, quinta alta seguida 
nessa mesma base de comparação, consolidando o 
movimento de recuperação do segmento. 

No comércio varejista ampliado, oito das dez 
atividades pesquisadas registraram taxa positiva no 
acumulado de 12 meses (Gráfico 16). As atividades 
de venda de material de construção (17,6%) e 

Serviços

Gráfico 15
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado
Estado de São Paulo – mar. 2017 – mar. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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de móveis e eletrodomésticos (9,7%) vêm tendo 
bons desempenhos, sinalizando alguma melhora 
nas condições de financiamento, seja por conta 
de redução das taxas de juros, seja pela redução 
dos níveis precedentes de endividamento, já que 
se tratam de atividades bastante dependentes de 
crédito. Outro segmento também dependente de 
crédito é o de venda de veículos, motos e autopeças, 
que demorou bastante para mostrar taxa positiva, 
e agora, com avanço de 7,0%, indicando relativa 
recuperação no mercado interno da indústria 
automotiva. 

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, 
em março de 2018 os serviços registraram a primeira 
taxa positiva (0,2%) desde agosto de 2015, no 
acumulado de 12 meses (Gráfico 17). 

Nas atividades de serviços, os transportes 
continuam a ter bom desempenho (4,8%) (Gráfico 
18), sobretudo no que diz respeito ao transporte de 

Serviços

Gráfico 16
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por setor de atividade
Estado de São Paulo – março de 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 18
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 
meses, por atividade econômica
Estado de São Paulo – setembro de 2017

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Gráfico 17
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – mar. 2017 – mar. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Economia do Estado de São Paulo 

Serviços

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Em %

Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.

2017 2018

-2,8 -2,7

-2,1
-1,8

-1,6
-1,4 -1,5

-1,1
-0,9

-0,5
-0,3 -0,2

0,2 Em %

SERVIÇOS Serviços
prestados
às famílias

Serviços de
informação e
comunicação 

Serviços
profissionais,

adminis-
trativos e com- 

plementares

Transportes,
serviços

auxiliares aos
transportes

e correio

0,2

-0,8

1,2

-2,4

4,8



SEFAZ/SP – SEADE 29

Conjuntura da Economia Paulista
1o trimestre de 2018

Economia do Estado de São Paulo 
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carga, refletindo resultados melhores da indústria no 
período recente. Já o transporte de passageiros, que 
em parte depende das condições gerais do mercado 
de trabalho, ainda deve levar algum tempo para 
influenciar positivamente o total desse segmento. 
Os serviços prestados às famílias, altamente 
dependente da renda para consumo, permanece em 
patamar negativo. 

As exportações do Estado no primeiro trimestre de 
2018 somaram US$ 12,7 bilhões, mesmo patamar 
do último trimestre de 2017. Os principais produtos 
exportados nesse trimestre foram: óleo bruto de 
petróleo (US$ 1,1 bilhão), açúcares (US$ 796 
milhões), automóveis (US$ 416 milhões) e aviões 
(US$ 371 milhões). O óleo bruto de petróleo 
vem se tornando produto importante na pauta de 
exportações paulistas, por conta do avanço do pré-

Balança comercial

Gráfico 19
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2018 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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sal no Estado. Os automóveis vêm se destacando um pouco mais nas exportações, isto 
porque a retomada da indústria automotiva no Estado vem se apoiando principalmente nas 
exportações. Já os açúcares e os aviões têm relevância na pauta paulista de exportações 
há muitos anos e permanecem como produtos importantes. 

As importações paulistas no trimestre totalizaram US$ 14,6 bilhões, também se 
estabelecendo no mesmo patamar do trimestre anterior. Os principais produtos importados 
nesse trimestre foram: óleo diesel (US$ 439 milhões), partes de aparelhos de telefonia 
(US$ 394 milhões) e caixas de marcha (US$ 230 milhões). Tem sido sistemático o 
aumento das compras externas de óleo diesel, o principal produto de importação nesse 
trimestre. Partes de aparelhos de telefonia já se tornaram produto de destaque entre as 
importações, dado o pequeno conteúdo nacional da produção de celulares. 

Como resultado, a balança comercial paulista registrou um saldo de US$ 1,8 bilhão no 
primeiro trimestre de 2018, dando continuidade ao sistemático saldo negativo decorrente 
das elevadas importações de bens intermediários e de capital para a indústria do Estado.
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Os principais indicadores sugerem um certo grau de estagnação do mercado de trabalho, 
condizente com o ritmo ainda tênue detectado na economia brasileira e paulista nesse 
último período. A pequena melhora em indicadores econômicos observados em 2017 
criou um clima de otimismo de recuperação em ritmo mais vigoroso, que deveria resultar 
em efeitos bastante positivos também no mercado de trabalho. No entanto, o ritmo de 
recuperação ainda lento, no início de 2018, frustrou as expectativas e a confiança na 
economia, tendo impactos negativos na abertura de novos postos de trabalho. Desta 
forma, a manutenção do alto nível do desemprego e o ritmo lento no avanço da ocupação, 
que se dá, principalmente, através do trabalho informal, não apontam para melhora efetiva 
do mercado de trabalho.

Notam-se, historicamente, movimentos sazonais no mercado de trabalho, com tendência 
de elevação da taxa de desocupação/desemprego no início do ano, em decorrência 
de redução da ocupação e aumento da procura por trabalho. Portanto, como era de se 
esperar, a taxa de desocupação no Estado de São Paulo elevou-se no primeiro trimestre 
de 2018, em relação ao último trimestre de 2017, passando de 12,7% para 14,0% da 
força de trabalho, o que representa um estoque de aproximadamente 3,5 milhões de 
desocupados (Gráfico 20). Esse indicador ficou um pouco abaixo do observado no 
primeiro trimestre do ano passado (14,2%), também refletindo a pequena melhora da 
economia, nessa base de comparação.

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo
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Gráfico 20
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Um indicador divulgado pelo IBGE, para 
complementar o monitoramento do mercado de 
trabalho, é o de subocupação por insuficiência de 
horas trabalhadas (ocupados que trabalham menos 
de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar 
mais), e é interpretado como uma medida de 
subutilização da força de trabalho na economia.

Essa subocupação, quando combinada com a 
taxa de desocupação, teve pequena elevação na 
comparação de 12 meses (Gráfico 21). Em números 
absolutos, enquanto o número de desocupados 
ficou praticamente estável em 3,5 milhões de 
pessoas, no primeiro trimestre de 2018 em relação 
ao mesmo trimestre de 2017, o de subocupados por 
insuficiência de horas trabalhadas elevou-se de 850 
mil para 1,0 milhão de pessoas.

O nível da ocupação reduziu-se na passagem do 
último trimestre de 2017 para o primeiro de 2018 
(-0,7%), dentro do movimento sazonal esperado. Na 
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Gráfico 21
Taxa de desocupação e taxa combinada de subocupação por insuficiência de 
horas trabalhadas com a de desocupação
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Mercado de trabalho

comparação interanual, porém elevou-se no mesmo 
ritmo do verificado no final do ano passado (1,7%).

Do ponto de vista do perfil da ocupação, não houve 
mudanças significativas, permanecendo o movimento 
de aumento no assalariamento sem carteira assinada 
e no trabalho por conta própria, ao passo que 
continuou reduzindo-se o assalariamento privado com 
carteira e a ocupação no setor público (Gráfico 22).

Quanto aos setores de atividade, destacam-
se a redução da ocupação na construção civil 
neste início de 2018, após resultados positivos 
no segundo semestre de 2017, e a diminuição no 
ritmo de crescimento da ocupação na indústria, na 
comparação interanual (Gráfico 23).

Já em relação ao rendimento real do trabalho, o 
resultado do primeiro trimestre de 2018 foi negativo 
em relação ao mesmo período de 2017 (-2,8%), 
reforçando tendência verificada nos últimos 
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Gráfico 23
Variação do total de ocupados, segundo setores de atividade 
selecionados, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Gráfico 22
Variação do total de ocupados, segundo posição na ocupação 
selecionados, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Gráfico 24
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 – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e Ministério do 
Trabalho/FAT.

Mercado de trabalho

trimestres do ano passado (Gráfico 24). A massa de 
rendimentos reais teve comportamento semelhante, 
com redução de 1,5% na comparação interanual.

Nesse sentido, tais indicadores sugerem que a 
economia não terá um reforço para o seu dinamismo 
no próximo período a partir do mercado de trabalho, 
dado o desempenho ruim do rendimento e da massa 
de rendimentos.
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Gráfico 25
Taxas de desemprego, segundo tipo
Região Metropolitana de São Paulo – 1o trimestre de 2016-1o trimestre de 2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e Ministério do 
Trabalho/FAT
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Na Região Metropolitana de São Paulo, a taxa de 
desemprego ficou estável na passagem do último 
trimestre de 2017 para o primeiro trimestre de 2018 
(Gráfico 25). O resultado não reflete o movimento 
sazonal esperado, mas vale destacar que houve 
redução inesperada dessa taxa no mês de janeiro 
(em decorrência de intensa saída de pessoas do 
mercado de trabalho) e, a partir dali, retomando o 
movimento de elevação, até atingir 16,9% em março 
deste ano.

Quando feito o ajuste sazonal da taxa de 
desemprego, nota-se justamente que, após a 
redução em janeiro, esse indicador tem tido um 
comportamento praticamente estável nos meses 
seguintes (Gráfico 26). Isto é, a taxa de desemprego 
verificada tem oscilado fundamentalmente por efeito 
sazonal nos últimos meses.

O perfil da ocupação na Região Metropolitana tem-
se mantido na mesma tendência verificada nos 



SEFAZ/SP – SEADE 37

Conjuntura da Economia Paulista
1o trimestre de 2018

SEFAZ/SP – SEADE 37

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

trimestres anteriores, de redução do assalariamento 
com carteira, porém em ritmo cada vez menos 
intenso, e elevação do trabalho autônomo. 

Em resumo, os principais indicadores do mercado de 
trabalho têm “andado de lado” nesse início de 2018, 
após pequena melhora no final de 2017 (ainda que 
à base do trabalho informal), e que as oscilações 
têm acontecido principalmente por efeito sazonal do 
período. Além disso, destaca-se negativamente no 
primeiro trimestre deste ano a redução do rendimento 
real e da massa de rendimentos no Estado de 
São Paulo, sendo vetor negativo para evolução da 
economia paulista e brasileira no próximo período.

Gráfico 26
Taxa de desemprego e taxa de desemprego com ajuste sazonal
Região Metropolitana de São Paulo – 2016-2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e Ministério do 
Trabalho/FAT. Elaboração: Fundação Seade
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As recentes publicações do Relatório Focus do Banco Central, contendo as projeções do 
mercado para diversos indicadores, vêm apontando para um quadro progressivamente 
mais pessimista para 2018 e 2019, na medida em que não se vê encaminhamento de 
soluções para a crise política e o grave quadro fiscal, minando ainda mais as condições de 
governabilidade com um calendário eleitoral em curso, ao mesmo tempo em que o país se 
defronta com um cenário bem menos favorável no que tange à política de juros dos EUA. 

De acordo com a média das projeções apresentadas no relatório de 15/06/2018, o PIB 
deve encerrar 2018 com um crescimento de 1,76% e, em 2019, se expande com uma taxa 
de 2,70%. No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 2,86%, deve atingir 3,88% até 
o final do ano, ainda bem abaixo do centro da meta. Para 2019, é esperado novamente um 
IPCA confortavelmente na meta, encerrando o ano em 4,10%. 

Por sua vez, a Selic, hoje em 6,50% a.a., permaneceria nesse 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 de R$ 3,63/US$, sendo que, para o final de 2019, a mesma recuaria para R$ 3,60/
US$.

O Gráfico 27, mostra os dados atuais e as projeções do Relatório Focus para 2018 e 2019.

Admitindo que todas essas projeções se concretizem, os níveis projetados para a 
Selic indicam um piso nominal de 6,50%, que em termos reais, tomando o IPCA como 

Perspectivas
Economia brasileira
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referência, sofreria uma redução do nível atual de 
3,54% para 2,52% a.a. ao final de 2018, para em 
seguida iniciar uma ascensão, encerrando 2019 com 
uma taxa real 3,74% a.a.. 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. 

Assim, o controle da inflação continua como o grande 
pilar da política econômica, fornecendo margem para 
o alívio da política monetária no limite, considerando 
o panorama de maior instabilidade. Ao mesmo 
tempo, o bom desempenho do comércio exterior e 
o nível elevado de reservas internacionais atuam 
como suportes fundamentais à condução da política 
econômica, contribuindo para que não ocorra uma 
descolagem do câmbio em função de um ambiente 
mais instável. 

Em sentido contrário, a grave situação fiscal, a 
crise política, o elevado nível de desemprego e a 

Gráfico 27
Projeções do Relatório Focus de 15/06/2018
Brasil – 2018-2019

Fonte: Banco Central do Brasil -BCB; IBGE; Fundação Seade.
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tendência de elevação dos juros internacionais se colocam como grandes restrições à 
aceleração do crescimento. Com isso, o cenário que se consolida ainda contempla a 
recuperação em ritmo bem contido da economia brasileira, porém num quadro de maior 
instabilidade em relação ao que vinha sendo imaginado ao final de 2017.

No que concerne à economia paulista, uma tendência plausível é a de manutenção, até o 
final do ano, do crescimento um pouco acima do registrado para o conjunto da economia 
brasileira. Para tanto, alguns aspectos são decisivos. Começando pela ótica da política 
econômica, as avaliações atuais vão no sentido de que, ao mesmo tempo em que as 
condições atuais se mostram adversas para a continuidade do movimento de redução 
gradual da Selic, há fortes indícios de que a gestão da política monetária concentrará 
esforços para ao menos manter o nível atual de 6,5% a.a., desde que a inflação se 
mostre sob controle. Isso é muito importante para a atividade industrial paulista, que 
historicamente vem se mostrando mais sensível às elevações mais pronunciadas das 
taxas de juros.

Também deve ser destacado que um ponto fundamental para o crescimento da economia 
paulista um pouco mais favorável, no período recente, reside no desempenho da indústria 
e de alguns segmentos do setor de serviços. Pelo lado da produção industrial, os dados 
do IBGE mostram que a indústria paulista cresceu 2,2 pontos porcentuais acima da 
média nacional, ou 6,6% contra 4,4%, no acumulado de 12 meses até abril. E tudo indica 

Economia brasileira
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que os pontos decisivos para esse diferencial se referem ao excelente desempenho de 
segmentos com forte peso e poder de encadeamento, como o automotivo e o de máquinas 
e equipamentos.

No que tange aos serviços, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, 
esse tem sido o setor de mais lenta recuperação. Porém, para o Estado de São Paulo, 
os números do setor têm sido um pouco mais favoráveis. Com efeito, considerando-se o 
acumulado de 12 meses até março, enquanto que a média nacional apresenta queda de 
2,4%, os serviços no Estado de São Paulo registraram uma elevação de 0,3%. Além do 
fato de que este setor é o de maior peso no PIB, é importante mencionar que o melhor 
desempenho dos serviços em São Paulo tem se dado por conta do avanço em segmentos 
muito importantes do ponto da dinâmica econômica, quais sejam: serviços de transporte e 
serviços de informação e comunicação.

Assim, por enquanto é plausível supor que a economia paulista mantenha a tendência 
de recuperação moderada, em nível um pouco superior ao do conjunto da economia 
brasileira. Logicamente, todos os pontos de fragilidade e instabilidade mencionados para a 
economia brasileira também se colocam para a economia paulista. 

Como os níveis de capacidade ociosa ainda são altos, uma grande restrição para a 
aceleração do crescimento da atividade reside no elevado desemprego que, tanto para 

Economia brasileira
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o Estado de São Paulo como para o Brasil, se mostra estacionado em altas taxas, sem 
muitas perspectivas de melhora até o final do ano. Com isso, a expansão do consumo, que 
poderia ser decisiva para um crescimento mais robusto no curto prazo, tende a ficar muito 
mais contida em relação a outros momentos de recuperação observados no passado 
recente.

Por último, deve-se mencionar que um agravamento da instabilidade, capaz de levar 
a uma reversão da política monetária, com elevações da Selic, pode afetar de forma 
ainda mais nociva a economia paulista e reverter a pequena vantagem, em termos de 
taxa de crescimento, observada atualmente. Embora um cenário como este tenha baixa 
probabilidade, é importante ter em mente que a recuperação econômica, que vai se 
consolidando lentamente, ainda caminha sobre bases frágeis, dada a gravidade dos 
problemas de fundo que se acumulam nas áreas política, fiscal e financeira.

Economia brasileira
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