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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.



Os principais indicadores de atividade mostram uma perda de vigor da economia brasileira, 
expressa em taxas de crescimento do PIB inferiores ao que se imaginava ao final de 2017 e 
início de 2018. Cabe mais uma vez mencionar que a recuperação em curso desde o segundo 
semestre de 2017 esteve assentada em alguns fatores de alívio, como o controle da inflação, 
a redução dos juros básicos e liberações de saques (FGTS e PIS), contando com uma base 
comparativa muito reduzida, dada a intensidade do processo recessivo. Nesse processo 
de recuperação modesta, a paralisação dos caminhoneiros, a piora das condições políticas 
para o governo federal, o desemprego em níveis elevados e o avanço do calendário eleitoral 
foram suficientes para colocar a economia ainda mais em compasso de espera. 

Pelo lado da economia internacional, os cenários permanecem favoráveis em termos de 
crescimento econômico e liquidez elevada, com fatores de tensão que vão se alternando ao 
longo do tempo. No momento atual, ganham importância a guerra comercial entre EUA e China 
e as indefinições dos termos de conclusão do processo conhecido como Brexit. Para o Brasil, 
um outro fator de preocupação está no fato de que a recessão da economia argentina vem se 
revelando muito mais intensa do que se projetava há alguns meses. Nesse ambiente, o FED 
tem demonstrado determinação em seguir na política de elevação gradual dos juros básicos, 
com efeitos incertos sobre os mercados financeiros e de capitais, sobretudo para economias 
mais fragilizadas, pelo lado cambial, ou pelo lado fiscal, caso em que se incluiria o Brasil. 
Pode-se assim dizer mais uma vez que, num ambiente cheio de incertezas e com potencial de 
surtos de instabilidade, a sustentação da política econômica continua se apoiando no controle 
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da inflação e no desempenho favorável do setor externo, com saldos elevados da balança 
comercial, contribuindo para manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis. 

Por sua vez, a economia paulista vem mantendo um ritmo de crescimento um pouco superior 
ao do conjunto da economia brasileira, mas com um diferencial que vem se reduzindo nos 
últimos meses, uma vez que se defronta com uma base de comparação maior, já que iniciou 
antes a sua recuperação. Esse processo de desaceleração está associado, ainda,  
ao desempenho de segmentos com peso considerável na indústria de transformação 
paulista, como alimentos e derivados de petróleo.

As perspectivas atuais são de leve desaceleração até o final do ano e, no que tange a 
2019, as atenções se voltam para a capacidade do recente governo em estruturar um novo 
ambiente econômico, gerar um estado de confiança mais positivo e, dessa forma, dar algum 
novo impulso no consumo e no investimento. Estes aspectos são fundamentais para que as 
projeções de crescimento do PIB brasileiro, em torno de 2,5% em 2019, se tornem realidade. 

Cabe ressaltar que estes condicionantes estão igualmente presentes para a economia 
paulista, que vem gradualmente mostrando tendência de desaceleração do crescimento 
anual do seu PIB. Com efeito, após atingir 3% em abril, a recuperação perdeu força a 
ponto de a Fundação Seade projetar atualmente um encerramento de 2018 com uma taxa 
de aproximadamente 2,4%. E caso nada ocorra para reverter tal tendência, as projeções 
apontam para uma expansão do PIB paulista em torno de 1,5% em 2019.
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Em sua mais recente publicação, o FMI fez uma revisão para baixo das projeções de 
crescimento da economia mundial: de 3,9% para 3,7%, tanto para 2018 como para 
2019. Em termos gerais, segundo a instituição, há fatores que começam a enfraquecer o 
crescimento mundial, provocando uma pequena desaceleração, a qual deve se aprofundar 
a partir de 2020, caso medidas não sejam adotadas.

Por enquanto, alguns aspectos têm sido decisivos para a manutenção do crescimento 
com taxas relativamente robustas, ainda próximas de 4%. Para a economia dos EUA, 
destacam-se a expansão do consumo e um mercado de trabalho aquecido, enquanto 
a inflação se mantém em patamares reduzidos. Ao mesmo tempo, o nível de liquidez 
internacional ainda é elevado, não obstante a gradual reversão das políticas monetárias 
expansionistas, notadamente nos EUA e União Europeia. Também é importante o fato de 
que, até o momento, a desaceleração esperada para a economia chinesa vem ocorrendo 
de forma branda.

O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2018 e 2019, abrangendo o conjunto da 
economia mundial, com ênfase nos principais grupos de regiões e países. 
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Gráfico 1
Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI,  
segundo regiões – 2018-2019

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

De acordo com o FMI, um fator importante para a 
revisão para baixo das projeções de crescimento 
da economia mundial reside no desempenho mais 
fraco do que o esperado em economias do grupo de 
mercados emergentes, notadamente Brasil, Rússia e 
Argentina, sendo que esta última mergulhou em um 
processo recessivo que pode se agravar em 2019.

De qualquer modo, nota-se que, ao menos nos termos 
mais gerais, esse cenário vem se repetindo nos 
últimos três anos, em que um crescimento continuado 
da economia mundial é ameaçado por tensões não 
somente de caráter econômico, mas também político, 
institucional e até militar em alguns momentos.

Na última edição do World Economic Outlook,  
o FMI aponta alguns fatores que não só arrefecem o 
crescimento atual, mas também embutem o potencial 
para até mesmo uma reversão cíclica. Um primeiro 
vem no bojo de movimentos protecionistas recentes, 
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em que a atual guerra comercial deflagrada entre EUA e China representa a maior 
ameaça. Aqui, os riscos econômicos são muito sérios, com resultados imprevisíveis a 
médio e longo prazos. Alguns analistas apostam em uma desaceleração mais pronunciada 
da China já em 2019, caso a trégua e as negociações em curso não avancem.

Ao mesmo tempo, o impasse para os termos do processo conhecido como Brexit já vem 
afetando negativamente a economia do Reino Unido e resulta em grande incerteza para as 
áreas comercial, financeira e política da região abrangida pela União Europeia.

Por sua vez, a recuperação nas economias avançadas tem se dado basicamente pela 
ocupação das elevadas margens de capacidade ociosa, a partir da melhora no consumo 
das famílias e das condições de financiamento corrente às empresas, ao mesmo tempo 
que os investimentos e a produtividade apresentam crescimento muito lento. E este 
processo vem sendo agravado pelo recente movimento de deslocamento do eixo dinâmico 
da economia chinesa, passando da indústria e infraestrutura para os serviços. 

Ainda cabe destacar a avaliação de que alguns fatores que impulsionaram a economia 
norte-americana em 2018, sobretudo o estímulo pelo corte de impostos e a elevação do 
gasto público, percam força em 2019. 
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Gráfico 2
Índices de cotações do Banco Mundial para os principais  
grupos de commodities – 2016-2019

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Projeções.

Economia internacional 

Não obstante esse elenco de tensões e incertezas, 
o cenário projetado ainda é de crescimento, 
favorecendo a expansão do comércio mundial e dos 
investimentos estrangeiros. Neste quadro, há um 
panorama relativamente favorável para os mercados 
de commodities, principalmente para o grupo relativo 
à energia.

O Gráfico 2 mostra as projeções mais atualizadas 
do Banco Mundial para os principais mercados de 
commodities, classificados por grupos.

Com efeito, os índices projetados mostram as 
seguintes taxas de crescimento em relação  
a 2017: 33,8% para energia; 0% para alimentos; 
e 5,1% para minerais e metais. Já a previsão 
para a evolução entre 2018 e 2019 denota uma 
significativa desaceleração, com taxas de 1,1%, 
1,1% e 0%, respectivamente, para esses grupos  
de commodities.
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Assim, pode-se dizer que permanece um cenário internacional positivo para o Brasil,  
com oportunidades de expansão das exportações e da captação de investimentos 
estrangeiros, porém com vários riscos de piora súbita deste quadro. 

As principais diferenças em relação aos cenários anteriores ficam por conta das tensões 
mais proeminentes. Atualmente, o risco de guerra comercial entre EUA e China ganha peso 
pelo potencial de instabilidade nos fluxos de comércio e de capitais, além da possibilidade de 
provocar uma desaceleração mais profunda na economia chinesa, justamente num momento 
em que tudo indica que a recessão na Argentina será mais profunda do que o esperado há 
alguns meses. 

Neste caso, está em jogo o desempenho de justamente dois dos principais parceiros 
comerciais do Brasil, com poder de afetar negativamente as vendas externas de segmentos 
importantes, abrangendo uma boa parte da pauta de exportações, desde commodities 
básicas até produtos mais sofisticados, como veículos e aviões.

No que concerne à economia paulista, estes aspectos também preocupam, uma vez 
que envolvem diretamente produtos que estão entre os dez principais da sua pauta de 
exportação, como óleo bruto de petróleo, aviões, carnes e soja para a China e veículos e 
peças para a Argentina.
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Os principais indicadores de atividade mostram que, no terceiro trimestre, a economia 
brasileira prossegue em lenta recuperação, sem conseguir firmar um crescimento anual do 
PIB acima da vizinhança de 1,5%.

A imagem que se consolida é a de que o processo de recuperação em 2017, aproveitando 
a redução dos juros, a elevada capacidade ociosa e reduzida base de comparação,  
a inflação sob controle e os estímulos pontuais dos saques de FGTS e PIS, não obteve 
impulso para uma arrancada mais firme do consumo e dos investimentos. Nesse sentido, 
já se tinha um ritmo fraco de recuperação, sem “motor de arranque”, o qual foi prejudicado 
pela paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018 e passa a se defrontar com uma 
base de comparação mais elevada, que engloba a recuperação em 2017. 

Assim, com as expectativas voltadas principalmente para o novo governo que se inicia 
em 2019, o controle da inflação e o bom desempenho do comércio exterior permanecem 
como os principais pontos de sustentação da política econômica, permitindo que as 
projeções atuais indiquem um encerramento de 2018 com crescimento do PIB um pouco 
abaixo de 1,4%. 

Economia brasileira
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Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior, segundo setores de atividade Brasil – 4o trim. 2017-3o trim. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Os dados do IBGE referentes à evolução do PIB 
no terceiro trimestre de 2018 mostram uma taxa 
anualizada de 1,4%, exatamente igual à apresentada 
no segundo trimestre, indicando o ritmo mais fraco 
da recuperação econômica em curso, sem grandes 
perspectivas de aceleração nos meses finais do ano. 

O Gráfico 3 apresenta o comportamento do PIB e 
principais setores desde o último trimestre de 2017 
até o terceiro trimestre de 2018, na comparação com 
o trimestre imediatamente anterior.

Um ponto a ser destacado é que a expansão  
de 0,8% no terceiro trimestre de 2018 marca o 
sexto período seguido de taxas positivas nesta 
base de comparação. Também cabe notar a 
pequena recuperação do ritmo em todos os 
setores, principalmente na indústria, que vinha 
apresentado taxas levemente negativas nesta base 
de comparação. 
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Quando se observa a taxa de crescimento 
anualizada, a partir da comparação do acumulado 
dos últimos quatro trimestres com igual período 
imediatamente anterior, chega-se a uma da taxa de 
crescimento de 1,4% do PIB no terceiro trimestre de 
2018, mais uma vez com taxas positivas em todos 
os setores, conforme ilustra o Gráfico 4.

Também é possível observar que a taxa de 1,4% 
para o PIB é a mesma no segundo e terceiro 
trimestres de 2018, revelando a dificuldade para um 
crescimento mais acentuado.

Nessas condições, o ritmo de atividade vem 
sendo ditado pela lenta recuperação da indústria 
e dos serviços, com taxas de 1,3% e 1,5%, 
respectivamente, enquanto a agropecuária passa 
por uma profunda desaceleração, chegando a 
0,4%, o que reflete não só uma safra inferior  
à obtida em 2017, mas também a paralisação  

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil – 4o trim. 2017-3o trim. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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dos caminhoneiros, lembrando que o setor foi muito afetado, com perdas físicas de parte  
da produção. 

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 registrado no Gráfico 5.

Nesta forma de comparação, nota-se um desempenho mais vigoroso das importações, 
com uma taxa de crescimento de 9,1% no terceiro trimestre de 2018. De acordo com  
o IBGE, uma parte desta taxa reflete um fenômeno contábil, decorrente de uma mudança 
na norma para o Regime Aduaneiro Especial para a Indústria do Petróleo (Repetro),  
em que bens que eram contabilizados como de aquisição temporária, como plataformas 
de extração de petróleo, puderam ser incluídos como aquisições definitivas, enquanto 
bens de capital importados, compondo o ativo da empresa. Este efeito contábil também 
se refletiu em uma taxa superestimada da formação bruta de capital fixo (FBCF), a qual 
chegou a 4,3% no período.

Segundo o IBGE, dois pontos devem ser considerados. Em primeiro lugar, este efeito deve 
ficar mais concentrado no segundo semestre de 2018 e começar a se diluir a partir dos 
primeiros meses de 2019. Um segundo ponto é que a taxa de crescimento do PIB não é 
afetada por este efeito contábil, já que o ganho extra da FBCF é compensado na mesma 
medida pela elevação nas importações. 
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Gráfico 5
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda agregada 
Brasil – 4o trim. 2017-3o trim. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Por sua vez, as exportações, com crescimento de 3,3%, apresentam uma desaceleração 
sistemática, após terem atingido um pico de 6,1% no primeiro trimestre.

Ainda cabe destacar que o consumo das famílias, depois de ensaiar uma elevação mais 
pronunciada no segundo trimestre, voltou a apresentar a mesma taxa de crescimento 
registrada para o primeiro trimestre (2,3%), sem muitas perspectivas de decolagem até o 
final de 2018. 

As informações referentes ao desempenho do PIB no terceiro trimestre claramente 
confirmam o equívoco das projeções mais otimistas entre o final de 2017 e início de 
2018, algumas cravando aposta de crescimento de 3,0%. Embora, de fato, fatores como 
a paralização dos caminhoneiros e a incerteza referente ao processo eleitoral tenham 
prejudicado, é certo que a recuperação iniciada se apoiou no controle da inflação e em 
alívios representados pela redução dos juros básicos (Selic) e da liberação de saques 
no FGTS e no PIS, além de contar com uma base baixa de comparação, fatores que se 
revelaram, por si só, insuficientes para encadear uma recuperação mais robusta  
da atividade.

Nas condições atuais, a obtenção de um crescimento do PIB acima de 1,4% para o 
encerramento de 2018 requer uma certa aceleração da atividade no último trimestre, 
basicamente em função da base de comparação mais elevada, englobando o final de 2017. 
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para outubro último confirmam a 
recuperação em ritmo ainda fraco. Com exceção do volume de serviços, os indicadores 
registram crescimento no acumulado de 12 meses, enquanto, no confronto do registrado 
em outubro contra setembro com ajuste sazonal, apenas as vendas do comércio varejista 
ampliado apresentaram variação negativa. 

O comportamento observado em outubro é descrito de forma breve a seguir.
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – Na passagem de setembro para 

outubro, o IBC-Br dessazonalizado apresentou uma variação tenuamente positiva, de 0,02%. 
No acumulado de 12 meses, o indicador cresceu 1,54%. 

• Produção industrial (PIM-PF IBGE) – A produção física industrial medida pelo IBGE registrou, 
na comparação entre setembro e outubro, um aumento de 0,20%. No acumulado de 12 
meses, o indicador obteve uma expansão de 2,30%. 

• Vendas do comércio varejista (IBGE) – Utilizadas como um indicador do consumo, as vendas 
do comércio varejista ampliado em outubro tiveram uma queda de 0,20%, na comparação 
com setembro e com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-se um aumento  
de 5,70%.

• Volume de serviços (IBGE) – O volume de serviços aumentou 0,10% na passagem de setembro 
para outubro, enquanto no acumulado de 12 meses foi registrada uma queda de 0,20%, 
destoando dos demais indicadores, ainda que este movimento indique uma progressiva melhora 

Indicadores de atividade
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em relação ao registrado no final de 2017 e início 
deste ano, quando a taxa acumulada de 12 meses 
ficava na vizinhança de -2,80%.

O Gráfico 6, contendo as taxas acumuladas de 12 
meses até outubro, mostra que, enquanto a produção 
industrial e as vendas do comércio varejista ampliado 
apresentaram desaceleração após o pico em abril, 
o volume de serviços vem atenuando o movimento 
de retração, aproximando-se cada vez mais de taxas 
nulas ou levemente positivas. Por seu turno, o  
IBC-Br, após desaceleração em maio, passou a 
recuperar lentamente o fôlego até atingir sua maior 
taxa em outubro (1,54%). 

De modo geral, os indicadores de atividade revelam 
um início do último trimestre ainda em ritmo fraco 
que, se mantido, implica um encerramento do ano 
com uma expansão do PIB não muito diferente da 
registrada no terceiro trimestre, o que equivale a uma 
taxa ao redor de 1,40%.

Indicadores de atividade

Gráfico 6
Evolução das taxas dos indicadores de atividade acumuladas em 12 meses 
Brasil – dez. 2017-out. 2018 

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Gráfico 7
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – jan.-nov./2017-jan.-nov./2018

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.

Economia brasileira

Os últimos dados disponíveis indicam que o comércio 
exterior apresenta desempenho muito positivo em 
2018, embora com um saldo da balança comercial 
menor, comparativamente ao de 2017, resultado de 
uma expansão mais acentuada das importações em 
relação à registrada para as exportações. 

Na comparação do acumulado de janeiro a novembro 
de 2018 com igual período de 2017, as exportações 
subiram de US$ 200,1 bilhões para US$ 220,0 
bilhões, o que corresponde a um crescimento de 
9,9%. Já as importações acumuladas registraram 
aumento de 21,8%, passando de US$ 138,2 bilhões 
para US$ 168,3 bilhões. Dessa forma, o saldo da 
balança comercial acumulado recuou de US$ 62,0 
bilhões para US$ 51,7 bilhões, o que representa uma 
taxa de -16,6%. 

Comércio exteriorComércio exterior

Em US$ bilhões FOB

Exportações Importações Saldo

jan-nov/17 jan-nov/18

200,1

138,2

62,0

220,0

168,3

51,7
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Economia brasileira

Conforme mencionado, as importações foram, em parte, superestimadas por um efeito 
contábil relativo às mudanças no Repetro, o que provocou o registro como aquisições 
definitivas de vários itens importados que anteriormente eram computados com bens de 
utilização temporária, a fim de receber o benefício fiscal. 

De qualquer modo, os números do comércio exterior são muito favoráveis, com projeções 
de saldo da balança comercial em torno de US$ 55 bilhões em 2018. Com este saldo, 
é possível manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis, estimado 
em 0,80% do PIB em outubro, bem abaixo do pico de 4,24% do PIB em 2014. Com isso 
e também considerando o elevado nível das reservas internacionais, de US$ 382,33 
bilhões em 23/11/2018, pode-se dizer que o setor externo representa um dos pilares para 
a condução da política econômica, nesse momento de transição entre o final de 2018 e o 
início da nova gestão em 2019. 

Comércio exterior
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No terceiro trimestre de 2018, a economia paulista manteve sua trajetória de 
recuperação, porém com uma desaceleração no ritmo de crescimento, na comparação 
do acumulado dos últimos quatro trimestres contra igual período imediatamente 
anterior. Para tanto, foi decisivo o comportamento da indústria de transformação que, 
após chegar a uma expansão anualizada de 5,3% no segundo trimestre, arrefeceu 
o seu ritmo, atingindo 3,5% no terceiro trimestre. Não obstante, a economia paulista 
permanece com um desempenho superior ao do conjunto da economia nacional,  
ainda que a diferença em termos de pontos percentuais entre as respectivas taxas 
anualizadas de crescimento do PIB tenha se reduzido.

A indústria automotiva permaneceu liderando o setor em termos da taxa acumulada de  
12 meses, seguida pelos segmentos de metalurgia e de máquinas e equipamentos.  
Além disso, cabe mencionar que, pelo lado do volume de serviços, a dinâmica positiva dos 
segmentos de transportes e de informação e comunicação vem garantindo uma expansão 
desse indicador, que, apesar de modesta, se revela significativamente superior à situação 
verificada para o conjunto da economia brasileira, em que o acumulado de 12 meses ainda 
permanece no terreno de taxas negativas.

Economia do Estado de São Paulo
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O PIB do Estado cresceu 0,7% entre o 2o e o 3o 
trimestres de 2018, com ajuste sazonal. Nessa base 
de comparação, nota-se um ritmo levemente superior 
ao observado no 2o trimestre sem, contudo, caracterizar 
uma recuperação mais vigorosa da atividade. Este 
processo fica mais nítido no Gráfico 8, em que se 
observa uma expansão anualizada de 2,4% da 
economia paulista, que, apesar de significativa, é 
inferior à obtida para o 2o trimestre (2,9%).

Ao mesmo tempo, nota-se que a economia paulista 
permanece crescendo acima da nacional, só que com 
um diferencial menor em termos de pontos percentuais 
(p.p.). Esta diferença, que atingiu 1,3 p.p. no segundo 
trimestre, encurtou para 1,0 p.p. no terceiro. 

No que tange aos grandes setores, destaca-se que os 
três apresentaram taxas positivas no acumulado de 
quatro trimestres: agropecuária (1,8%), indústria total 
(2,6%) e serviços (2,1%). Observa-se também uma 
grande difusão do desempenho positivo entre distintos 
segmentos econômicos (Gráfico 9), em que somente 

PIB paulista

Gráfico 8
Taxas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 3o trim. 2017-3o trim. 2018

Fonte: Fundação Seade.

Em % Trimestre/trimestre anterior, com ajuste sazonal

Acumuladas em 4 trimestres

2018
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2017
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1,4

0,6
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Gráfico 9
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 – 3o trim. 2018

Fonte: Fundação Seade.
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PIB paulista

a indústria da construção civil e a extrativa mineral 
apresentam taxas negativas. A agropecuária continua 
dando contribuição moderadamente positiva para a 
economia paulista, com uma taxa de 1,8%.

No que diz respeito ao valor adicionado da 
indústria geral, não obstante a extrativa mineral ter 
apresentado uma severa reversão do crescimento, 
com taxa de -4,3%, a indústria de transformação 
conseguiu atingir um crescimento em 12 meses de 
3,5%, garantindo o desempenho positivo da indústria 
geral em 2,6%, nesta mesma base de comparação. 
No que tange à indústria da construção civil, pode 
ser observada uma elevada instabilidade, em que 
a taxa anualizada negativa (-0,5%) denota grande 
dificuldade de recuperação deste segmento.

Também cabe mencionar que o setor de serviços 
manteve a mesma taxa obtida para o 2o trimestre 
(2,1%), com destaque para o segmento denominado 
“comércio e serviços de manutenção e reparação”, 
com expansão de 4,5% no período.

PIB

Impostos líquidos de subsídios
VA

Demais serviços
Transportes, armazenagem e correio

Comércio e serviços de
manutenção e reparação

Produção e distribuição de eletricidade e
gás, água, esgoto e limpeza urbana

Em %

Serviços

Construção civil
Indústrias de transformação

Extrativa mineral
Indústria

Agropecuária

2,4
3,6

2,2
1,7

0,7
4,5

2,1
3,1

-0,5
3,5

-4,3
2,6

1,8
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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 3,8% em setembro 
de 2018 (Gráfico 10). Este é o décimo-quarto 
mês seguido de alta nesta base de comparação, 
indicando um movimento consistente de recuperação 
da indústria paulista, em que pese a desaceleração 
da taxa após abril deste ano. 

Na comparação de setembro com agosto de 2018 e 
com ajuste sazonal, houve recuo de 3,9%, o terceiro 
seguido, indicando uma grande instabilidade no 
ritmo após a quebra provocada pela paralisação 
dos caminhoneiros em maio. A este fator podem ser 

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – set. 2017-set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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somados o aprofundamento da crise argentina e 
as retrações na produção de alimentos (sobretudo 
açúcar) e na produção de coque, petróleo e 
derivados, esta última em decorrência de problemas 
operacionais na Refinaria de Paulínia.

Em setembro último, 12 dos 18 segmentos pesquisados 
da indústria de transformação mostraram taxas positivas 
no acumulado de 12 meses, um número levemente 
inferior ao apresentado em junho (13), confirmando 
a instabilidade e quebra de ritmo nos últimos meses 
(Gráfico 11). O segmento de melhor desempenho foi o 
de veículos automotores (16,3%), seguido por metalurgia 
(14,9%) e máquinas e equipamentos (11,6%). 

Dentre os segmentos com desempenho negativo, 
cabe destacar a recente inclusão de produtos 
alimentícios, atingindo em setembro uma retração 
de 5,9%, o que reflete, em boa parte, a queda das 
cotações internacionais do açúcar desde 2017, 
desestimulando a produção interna. 

Indústria

Gráfico 11
Taxas de crescimento da produção industrial mensal, por setor de atividade 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – set. 2017-set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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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 varejista ampliado vem registrando 
um bom desempenho neste ano. Com efeito, no 
acumulado de 12 meses, esse segmento cresceu 
6,7% em setembro, décima-primeira alta seguida 
nesta mesma base de comparação, consolidando 
seu movimento de recuperação. 

Ainda no que concerne ao comércio varejista 
ampliado, sete das dez atividades pesquisadas 
registraram taxas positivas no acumulado de 
12 meses em setembro, mostrando razoável 
abrangência da recuperação entre os seus 
segmentos (Gráfico 13). A atividade de melhor 
desempenho foi a de veículos, motocicletas, partes 

Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume do comércio varejista ampliado acumuladas 
em 12 meses
Estado de São Paulo – set. 2017-set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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e peças (19,3%), seguida por material de 
construção (9,9%) e artigos farmacêuticos / 
médicos (9,3%). 

Dentre as atividades com desempenho negativo, 
a principal retração fica por conta de livros, 
jornais, revistas e papelaria, com taxa de -11,9%, 
provavelmente refletindo uma crise de caráter 
mais estrutural deste segmento, no bojo do 
movimento de substituição das mídias físicas 
pelas digitais.

Por sua vez, a Pesquisa Mensal de Serviços 
do IBGE, referente a setembro de 2018, mostra 
uma expansão de 1,4% no acumulado de 
12 meses, sendo o sétimo período seguido 
de crescimento nesta base de comparação 
(Gráfico 14). Embora com taxas relativamente 
modestas, o comportamento desta variável 
para o Estado de São Paulo tem sido bem mais 
favorável em relação ao computado para a 

Serviços

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por setor de atividade
Estado de São Paulo – set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – set. 2017-set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 15
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, por 
atividade econômica
Estado de São Paulo – set. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Serviços

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

média nacional, que registra uma queda de 0,3%, 
também considerando o acumulado de 12 meses até 
setembro. 

É importante destacar que o desempenho positivo 
de dois segmentos vem garantindo o crescimento 
do volume de serviços na economia paulista. Em 
primeiro lugar, o segmento de “transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correios” lidera esta 
recuperação, com uma ampliação acumulada em 
12 meses de 3,4% até setembro. Em seguida, o 
segmento de serviços de informação e comunicação” 
chegou a uma expansão de 2% no mesmo período. 
Em contrapartida, o ramo de “serviços prestados às 
famílias” ainda encontra dificuldades de recuperação, 
acumulando uma queda de 1,4%, como mostra o 
Gráfico 15.
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As exportações do Estado somaram US$ 13,2 bilhões, no terceiro trimestre de 2018, o 
que equivale a um crescimento de 2,3% em relação ao segundo trimestre. Os principais 
produtos exportados no terceiro trimestre foram óleo bruto de petróleo, açúcares e aviões. 

As importações paulistas no mesmo trimestre totalizaram US$ 16,0 bilhões, com expansão 
de 5,0% em relação ao trimestre anterior. Dentre os principais produtos de importação no 
terceiro trimestre ganham destaque: partes de aparelhos de telefonia, óleo diesel e caixas 
de marcha. 

O saldo comercial paulista, no terceiro trimestre, foi deficitário em US$ 2,8 bilhões, o que 
corresponde a um aumento de 21,7% em confronto com o déficit do segundo trimestre. 

Considerando o acumulado nos três trimestres de 2018, as exportações paulistas 
chegaram a US$ 38,9 bilhões, com uma elevação de 2,4% em comparação ao mesmo 
período de 2017. Pelo lado das importações, o acumulado nos três trimestres foi de 
US$ 45,8 bilhões, equivalendo a uma expansão de 12,4%. Dessa forma, a economia 
paulista reforça o movimento apresentado pelo conjunto da economia nacional no 
que concerne ao comércio exterior, ou seja, à medida que a recuperação da atividade 
prossegue, ainda que em ritmo fraco, as exportações continuam apresentado crescimento, 
só que as importações passam a avançar em ritmo consideravelmente mais forte.
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Gráfico 16
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 3o trim. 2018 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Em US$ bilhões Exportação Importação

2018
1o trim.4o trim.

2017
3o trim. 3o trim.2o trim.

13,3 12,7 12,7 12,9 13,2
14,9 14,6 14,6 15,2 16,0

O saldo comercial acumulado da economia paulista 
nos três trimestres de 2018 expressa um déficit de 
US$ 6,9 bilhões, revelando um aumento de 150,3% 
em relação ao mesmo período de 2017. Com 
isso, a tendência deficitária do comércio exterior 
paulista parece ganhar corpo com a recuperação da 
atividade, levando-se em conta que a maior parte das 
importações advém da demanda industrial. 

Nesse sentido, uma questão que fica no ar é se este 
aumento mais vigoroso das importações decorre de 
um reposicionamento das empresas para um novo 
ciclo expansivo, com novos investimentos, ou se 
reflete uma desarticulação de certos segmentos da 
indústria paulista ao longo da profunda recessão, 
elevando estruturalmente o seu coeficiente de 
importações.

Por último, não pode ser descartado que uma parte 
relevante das importações paulistas no período 
recente seja explicada por um efeito contábil, 
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decorrente das mudanças no regime fiscal do Repetro em julho, conforme mencionado na 
parte referente à economia brasileira. 

Até o presente momento, não foram divulgadas estimativas para o Estado de São Paulo 
que, com o avanço do pré-sal, assumiu o posto de segundo maior estado produtor de 
petróleo e gás. Como nos cálculos do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) o impacto deste efeito nas importações brasileiras deve ficar em torno de US$ 8,7 
bilhões em 2018, é plausível supor também um impacto significativo para as importações 
paulistas. 

Economia do Estado de São Paulo 

Balança comercial

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial
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Mercado de trabalho
Estado de São Paulo

Gráfico 17
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 1o trim. 2016-3o trim. 2018

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

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre 
de 2018, os principais indicadores do mercado 
de trabalho apontaram para várias direções, com 
pequena melhora em alguns, como os relacionados 
à desocupação, e estagnação em outros, com 
destaque para o rendimento e para o perfil da 
ocupação. Nesse sentido, tal “volatilidade de 
comportamento” está relacionada ao desempenho 
econômico que não indica uma retomada mais 
consistente no momento.

Como dito, a taxa de desocupação no Estado de São 
Paulo reduziu-se pelo segundo trimestre consecutivo, 
atingindo 13,1% no terceiro trimestre de 2018, num 
movimento típico da sazonalidade que caracteriza 
esse período, principalmente devido à tendência 
de aumento da ocupação nos segundos semestres 
(Gráfico 17). Na comparação com o mesmo período 
de 2017, a taxa ficou praticamente no mesmo 
patamar (13,2%), mas se destaca negativamente 
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Gráfico 18
Variação do total de ocupados no trimestre em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior, segundo posição na ocupação
Estado de São Paulo – 1o trim. 2016-3o trim. 2018

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

Mercado de trabalho

em relação à taxa nacional: no Brasil, a taxa de 
desocupação atingiu 11,9%, uma redução de 1,2 
ponto percentual desde o início do ano, enquanto no 
Estado de São Paulo esse indicador diminuiu em 
0,9 p.p.

Entre o segundo e o terceiro trimestres de 2018, o 
nível de ocupação ampliou-se em 295 mil pessoas, 
baseado principalmente na elevação do emprego 
com e sem carteira assinada (100 mil e 140 mil, 
respectivamente). Apesar disso, na comparação do 
terceiro trimestre de 2018 com o mesmo de 2017, 
o resultado ainda foi negativo para o emprego com 
carteira assinada (-265 mil pessoas) e positivo para 
os sem carteira (155 mil) e conta própria (243 mil), 
isto é, manteve-se o perfil da ocupação nos últimos 
trimestres (Gráfico 18).

Segundo os dados do Ministério do Trabalho sobre 
o emprego formal (com carteira assinada), o ritmo 
de admissões no Estado de São Paulo elevou-se 
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em agosto e setembro, atingindo patamar próximo 
ao observado no início do ano, enquanto o de 
desligamentos diminuiu principalmente no último 
mês, já excluídos os efeitos sazonais (Gráfico 19). 
Nesse sentido, ainda que os resultados sejam 
positivos, avalia-se que serão necessários mais 
alguns meses para verificar a consolidação dessa 
tendência, ou, pelo menos, a manutenção desse 
patamar de contratações e demissões.

Em relação aos setores de atividade econômica, 
o setor de serviços foi o principal responsável 
pela elevação da ocupação (acréscimo de 215 mil 
pessoas), com menores contribuições da construção 
(48 mil), indústria (41 mil) e agropecuária (31 mil), 
enquanto no comércio houve retração (menos 37 mil 
pessoas).

Porém, na comparação com o terceiro trimestre 
de 2017, o setor da construção continua no campo 

Estado de São Paulo

Gráfico 19
Total de admissões e desligamentos, com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – jan. 2016-set. 2018

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério do Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).
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Gráfico 20
Variação do total de ocupados, segundo setores de atividade selecionados, em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trim. 2016-3o trim. 2018

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

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

negativo, enquanto o destaque positivo é a indústria, 
com aumento de 3,6% nesse período (Gráfico 20).

O rendimento médio real do trabalho no Estado 
de São Paulo reduziu-se no terceiro trimestre, na 
comparação tanto com o trimestre anterior (-1,1%) 
quanto com o mesmo de 2017 (-1,2%), recuando ao 
patamar próximo de 2016 (Gráfico 21).

Já a massa de rendimentos reais de todos os trabalhos 
teve pequena variação positiva na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre de 2018 (0,3%), 
ficando praticamente no mesmo nível de 2017.

Na Região Metropolitana de São Paulo, a taxa de 
desemprego total elevou-se entre o segundo e 
terceiro trimestres de 2018, em movimento atípico 
para o período, confirmado pelo aumento também 
dessa série ajustada sazonalmente. Destaca-se, 
porém, que já no mês de outubro houve recuo na 
taxa, retornando ao patamar de junho (Gráfico 22). 
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Gráfico 21
Índice do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais de 
todos os trabalhos habitualmente recebidos pelos ocupados
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2014-3o trimestre 2018

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

Gráfico 22
Taxa de desemprego total sem e com ajuste sazonal
Região Metropolitana de São Paulo – mar. 2017-out. 2018

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Convênio Seade-Dieese e 
Ministério do Trabalho/FAT. Elaboração: Seade.
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Nesse sentido, ainda que na comparação interanual o desemprego na RMSP tenha 
diminuído (mais de 1 ponto percentual), o ritmo dessa redução decaiu, após dados mais 
positivos do início do ano.

Portanto, de um modo geral, avalia-se que o mercado de trabalho tem mostrado alguns 
indicadores um pouco mais positivos, como aqueles referentes ao desemprego, mas 
isso não se repete no caso do perfil da ocupação e do rendimento médio e da massa de 
rendimentos. Assim, sem que os indicadores econômicos apontem um crescimento mais 
acelerado e consistente, avalia-se que o mercado de trabalho também não sugere, por 
ora, uma retomada mais robusta no horizonte de curto prazo.
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As recentes publicações do Relatório Focus do Banco Central, contendo as projeções de 
mercado para diversos indicadores, vêm apontando para um quadro progressivamente 
pessimista para o fechamento de 2018 e um cenário bem mais róseo no tocante a 2019. 

De acordo com as projeções apresentadas no relatório de 01/12/2018, o PIB deve encerrar 
2018 com um crescimento de 1,30% e, em 2019, se expande com uma taxa de 2,53%. 
No que tange à inflação, o IPCA, atualmente em 4,05%, deve recuar para 3,68% até o 
final do ano, ainda abaixo do centro da meta. Para 2019, é esperado novamente um IPCA 
confortavelmente na meta, encerrando o ano em 4,03%. 

Por sua vez, a Selic, hoje em 6,50% a.a., permaneceria neste nível até o final do ano e, em 
2019, encerraria em 7,50% a.a. Quanto ao câmbio, a taxa projetada para o final de 2018 é 
de R$ 3,78/US$, sendo que, para o final de 2019, a mesma chegaria a R$ 3,80/US$.

O Gráfico 23 mostra os dados atuais e as projeções do Relatório Focus para 2018 e 2019.

Pode-se dizer que as projeções estão embasadas numa aposta de dois cenários 
completamente distintos. O primeiro, referente ao ambiente até o final do ano, em que o 
controle da inflação e o bom desempenho do setor externo são os dois grandes pontos de 
sustentação da política econômica, enquanto se esgotam progressivamente os fatores que 
permitiram a recuperação da atividade desde o final de 2017, chegando a um desempenho 
tão fraco no último trimestre, que a taxa anualizada do PIB recua de 1,4% para 1,3%.

Perspectivas
Economia brasileira
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O segundo cenário, envolvendo 2019, está 
totalmente apoiado em um novo ambiente econômico 
que começa a ser constituído com o governo 
federal. Em termos bem resumidos, os principais 
fundamentos desse ambiente seriam:  
• um conjunto de reformas, capitaneadas pela da 

previdência, mas também envolvendo as áreas 
tributária, financeira e trabalhista (funcionalismo 
público, principalmente);

• um pacote ambicioso de privatizações;
• abertura comercial.

Nessa visão, o encaminhamento consistente destas 
questões seria suficiente para gerar um novo estado 
de confiança que, por sua vez, forneceria o impulso 
para a ampliação do consumo, do investimento e 
da captação de recursos externos. A realimentação 
deste impulso viria à medida que as reformas e as 
privatizações possibilitassem a melhoria do quadro fiscal.

Gráfico 23
Projeções do Relatório Focus de 01/12/2018
Brasil – 2018-2019

Fonte: Banco Central do Brasil – BCB; IBGE; Fundação Seade.
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Logicamente, um início de gestão que vem de uma vitória nas urnas é um momento 
favorável para o encaminhamento desta agenda mais pesada e, dessa forma, gerar um 
novo estado de confiança e dar fôlego à recuperação iniciada em 2017. No entanto, não 
podem ser descartados os riscos de que problemas e/ou tropeços no encaminhamento 
desta mesma agenda provoquem estragos consideráveis nas expectativas vigentes, com 
consequências imprevisíveis.

Na verdade, a questão da mudança do estado de confiança é fundamental para 2019, 
simplesmente porque as reformas e as privatizações, mesmo que implementadas em 
tempo recorde, demandam tempo para gerarem os efeitos desejados. 

Tome-se o caso da reforma da previdência: ainda que ocorra uma aprovação logo nos 
primeiros meses, seus maiores efeitos em termos de alívio sobre os gastos com pessoal 
só seriam progressivamente mais substantivos a partir de 2020 ou 2021. Da mesma 
forma, as privatizações, numa hipótese muito otimista, gerariam um alívio de caixa mais 
substantivo para o setor público já no avançar do segundo semestre, enquanto os novos 
investimentos nas áreas privatizadas demandariam mais tempo para efetivação. 

É importante frisar que não se pretende analisar aqui as chances de sucesso desta nova 
agenda, mas sim apontar para o fato de que as projeções de aceleração do crescimento 
do PIB para 2,5% se apoiam em um estado de confiança gerado pela nova gestão, 

Economia brasileira
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suficiente para impulsionar consumo e investimento e que, além disso, a consistência do 
mesmo depende de um encaminhamento minimamente exitoso da agenda em questão ao 
longo de 2019. Caso contrário, tende a predominar o movimento de desaceleração de uma 
economia sem “motor de arranque”, isto é, sem fatores claros que possam impulsionar o 
consumo e/ou o investimento, reduzindo o crescimento do PIB para taxas mais próximas 
de 1%. 

No que concerne à economia paulista, observa-se de forma até mais pronunciada a 
tendência de desaceleração, também pela ausência de fatores capazes de impulsionar 
consistentemente o consumo e o investimento, enquanto a atividade se depara com uma 
base de comparação cada vez mais elevada. 

Assim, a construção de um novo ambiente econômico em nível nacional, gerando um 
estado de confiança mais positivo, é decisiva para o desempenho da economia paulista 
em 2019, no sentido de reverter a desaceleração em curso.

Caso as projeções do Relatório Focus se concretizem, chegando a uma expansão de 
2,5% do PIB em 2019, são grandes as chances para que a economia paulista apresente 
um desempenho igual ou levemente superior.

Economia brasileira

Economia paulista
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Para tanto, um aspecto importante reside na sua 
capacidade de resposta aos estímulos ao consumo 
e ao investimento, em função de uma estrutura 
mais complexa e integrada, abrangendo setores e 
segmentos com grande poder de encadeamento 
não só em sua indústria, mas também no setor de 
serviços, justamente onde a economia paulista vem 
mostrando maior dinamismo em comparação ao 
conjunto da economia brasileira.

Conforme mencionado, caso prevaleça a hipótese de 
que o novo estado de confiança não seja suficiente 
para estimular o consumo e/ou o investimento de 
forma mais significativa, a economia paulista deve 
apresentar desaceleração ao longo de 2019.

O Gráfico 24 mostra a curva média das projeções 
para o PIB paulista, elaboradas pela Fundação 
Seade.

Economia paulista

Gráfico 24
Taxas anualizadas projetadas de crescimento do PIB paulista
Estado de São Paulo – 2018-2019

Fonte: Fundação Seade.
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Essa projeção consiste num exercício de captar as prováveis trajetórias da economia 
paulista, caso nenhum fator significativo, seja de impulso ou freada, entre em cena. No 
caso ilustrado no Gráfico 24, a economia paulista tenderia, gradualmente e de forma não 
uniforme, a ceder de um crescimento atual do PIB em 2,4% para a casa de 1,5% ao final 
de 2019.

Essa projeção é muito útil para fornecer parâmetros acerca do caráter tênue da 
recuperação em curso e do tamanho do desafio para que as economias brasileira e 
paulista possam apresentar um crescimento um pouco mais vigoroso em 2019.
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