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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 tanto da economia 
brasileira, como da economia paulista no encerramento de 2018 e início de 2019,  
com as respectivas taxas de crescimento do PIB inferiores ao que se imaginava ao final 
de 2017 e início de 2018. A recuperação iniciada no segundo semestre de 2017 esteve 
assentada em alguns estímulos pontuais, com destaque para os cortes na Selic e as 
liberações de saques do PIS e FGTS, fatores que tendem a ter seu impacto reduzido com 
o decorrer do tempo. Essa tendência foi agravada pela paralisação dos caminhoneiros 
em maio, não só pelo efeito direto na economia, mas também por acentuar sobremaneira 
o desgaste de uma gestão em final de mandato. Nessas condições, decisões relativas 
a consumo e investimento ficaram em compasso de espera pela definição do quadro 
eleitoral, acentuando a desaceleração econômica. Assim, o início de 2019 se dá com uma 
economia enfraquecida e a tentativa do novo governo de implementar uma agenda de 
transformação do ambiente econômico. 

Pelo lado da economia internacional, embora os cenários apontem para crescimento da 
economia mundial com taxas próximas à média dos últimos anos, há uma série de tensões 
no ar, com destaque para a possibilidade de guerra comercial entre EUA e China e as 
indefinições dos termos de conclusão do processo conhecido como Brexit. Nestes dois 
casos, os efeitos podem ser consideráveis para os fluxos de comércio e mercados  
de capitais, podendo afetar inclusive a geopolítica mundial. Para o Brasil, uma 
preocupação especial para 2019 reside na desaceleração prevista, ainda que pequena, 
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envolvendo EUA, China e Zona do Euro, além da continuidade da recessão na 
Argentina. Assim, há uma piora nas projeções para os principais parceiros comerciais, 
configurando um cenário menos favorável em relação ao que vinha sendo observado 
nos últimos dois anos.  

Por sua vez, a economia paulista ainda manteve um crescimento um pouco superior ao do 
conjunto da economia brasileira, mas com uma visível desaceleração, onde o diferencial 
vem se reduzindo rapidamente e com tendência de inversão em favor da última ao final de 
2019. 

O cenário para 2019 gira atualmente em torno das ações do novo governo no sentido de 
estruturar um novo ambiente econômico, em meio a uma tendência de ritmo anêmico da 
atividade, onde novos estímulos para o consumo e investimento são necessários para 
obtenção de taxas de crescimento um pouco mais elevadas.  
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Na atualização de janeiro da publicação World Economic Outlook, o FMI fez nova revisão 
para baixo das projeções de crescimento da economia mundial, de 3,7% para 3,5%, para 
2019, e de 3,7% para 3,6%, em 2020. Para tanto, a instituição destaca como fatores 
negativos o fraco crescimento dos investimentos e da produtividade, a desaceleração 
econômica nos EUA e na China, o aumento do protecionismo em economias de peso 
e fragilidades fiscais e/ou cambiais em parcela relevante no grupo de economias 
emergentes. 

Em um quadro de pouco vigor dos investimentos, o crescimento mundial, principalmente 
no tocante às economias avançadas, caracteriza-se pela ocupação das elevadas margens 
de capacidade ociosa, a partir da melhora no consumo das famílias e das condições de 
financiamento corrente às empresas. 

Mesmo na economia chinesa, os investimentos passam por um enfraquecimento, na 
medida em que o seu centro dinâmico vem se deslocando da indústria e infraestrutura 
para os serviços. Ao mesmo tempo, na visão do FMI, os fatores que proporcionaram uma 
expansão mais vigorosa da economia norte-americana, notadamente o corte de impostos 
e os dispêndios em infraestrutura, perdem força a partir deste ano.

O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2019 e 2020, 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 para 2019 e 2020
Grupos de regiões e países selecionados – 2019

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Ao mesmo tempo, o FMI destaca dois grandes focos 
de incertezas que rondam atualmente o cenário 
mundial, quais sejam: a possibilidade de guerra 
comercial entre EUA e China e o fracasso nas 
negociações para a conclusão de processo de saída 
do Reino Unido da União Europeia.

A guerra comercial entre as duas maiores economias 
do mundo certamente tem o potencial de afetar 
seriamente não só os fluxos de comércio e dos 
mercados financeiros e de capitais, mas também 
provocar significativas mudanças na geopolítica 
global. Porém, no curto prazo, as maiores 
preocupações ficam por conta da possibilidade de 
agravamento da desaceleração dessas economias, 
com mais ênfase para a China que, de acordo com 
vários analistas, mostra-se mais vulnerável.

Por sua vez, toda a indefinição envolvendo a Brexit 
já vem afetando negativamente tanto o Reino 
Unido como o conjunto da Zona do Euro, dado o 
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Gráfico 2
Taxas de crescimento da economia mundial, EUA, Zona do Euro e China 
2000-2018

Fonte: Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Economia internacional 

panorama de incerteza que prejudica as decisões 
de investimento e de alocação de capitais, com o 
agravante de que Londres é um importante centro 
financeiro para a Europa como um todo e mudanças 
no regramento sobre impostos, taxas e limites neste 
sistema devem ter efeitos consideráveis.

Caso as projeções do FMI para 2019 e 2020 se 
confirmem, teremos uma expansão mundial um 
pouco abaixo da constatada em 2017 e 2018, mas 
dentro da média observada nos últimos sete anos, 
que é de 3,6%.

O Gráfico 2 mostra a expansão observada para a 
economia mundial, EUA, Zona do Euro e China, no 
período compreendido entre 2000 e 2018.

No Gráfico 2 pode-se observar que, depois de 
alcançar uma média de crescimento de 3,9% entre 
2000 e 2009, a economia mundial passa por um 
crescimento mais vigoroso em 2010 e 2011, com 
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taxas de respectivamente 5,4% e 4,3%, para a partir daí aderir à média mencionada de 
3,6%. Um fato marcante é a gradual desaceleração da economia chinesa, enquanto que 
as economias dos EUA e da Zona do Euro oscilam dentro de intervalos de taxas modestas 
de crescimento.

Em termos de perspectivas para as economias brasileira e paulista, embora as taxas 
projetadas para a economia mundial em 2019 e 2020 estejam em patamar semelhante 
à média registrada nos últimos anos, chama atenção o quadro de enfraquecimento dos 
principais parceiros comerciais, principalmente em 2019, quando, além da desaceleração 
nas economias dos EUA, Zona do Euro e China, tem-se a continuidade do processo 
recessivo na Argentina, com uma retração projetada de 1,7%.

Em suma, embora o cenário internacional ainda seja positivo, as condições se mostram 
menos favoráveis comparativamente ao observado nos últimos dois anos, com poucas 
chances de recuperação mais significativa dos mercados de commodities.

No curto prazo, a  possibilidade de deflagração da guerra comercial entre EUA e China 
aumenta a incerteza no que tange aos efeitos para economia brasileira, pois ao mesmo 
tempo em que há o risco de desaceleração mais profunda destas duas economias,  
surgem brechas que podem ser aproveitadas para as exportações brasileiras, sem 
contar que a desaceleração econômica joga no sentido de deter ou ao menos atenuar 
os movimentos de elevação das taxas de juros pelo FED, favorecendo a captação de 
investimentos estrangeiros.
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A economia seguiu em 2018 no processo de tênue recuperação da atividade, sinalizando 
que um crescimento mais substantivo em 2019 depende de novos estímulos, enquanto 
que medidas de maior fôlego, ou as reformas estruturais que atuem no alívio do quadro 
fiscal, na redução de custos e na atração de investimentos estrangeiros, demandam tempo 
tanto para a implementação, como para gerar os efeitos desejados. 

Conforme mencionado em edições anteriores, a imagem que se consolidou em 2018 foi 
a de uma economia sem força de tração, ou “motor de arranque”, cujo impulso iniciado 
em 2017 a partir da redução da Selic, da inflação sob controle e de estímulos pontuais 
pela liberação de saques de FGTS e PIS, foi praticamente anulado pela paralisação dos 
caminhoneiros em maio e pelo avanço do calendário eleitoral, deixando as decisões mais 
importantes de investimento e consumo em compasso de espera. 

Considerando esses pontos e o fato de que 2018 representa uma base de comparação 
um pouco mais elevada, pode-se dizer que a obtenção de crescimento levemente mais 
vigoroso em 2019 depende de novos estímulos, que atuem mais concretamente sobre as 
decisões de consumo e investimentos e não fiquem restritos à expectativa de construção 
de um novo ambiente econômico. Nesse sentido, ainda que o raio de manobra da política 
econômica permaneça estreito, dada a gravidade do quadro fiscal, a estabilização da 
inflação em níveis baixos e o desempenho do comércio exterior, com saldos ainda 
robustos, fornecem conforto suficiente para adoção de medidas de estímulo, num leque 
que pode incluir novos cortes da Selic, redução de compulsórios bancários e liberações no 
âmbito do PIS e FGTS. 

Economia brasileira
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Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil – 1o trim.-4o trim. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB no quarto trimestre de 
2018 registrou um crescimento anualizado de 1,1%, 
desacelerando em relação à expansão registrada no 
terceiro trimestre, de 1,4%. 

O Gráfico 3 apresenta o comportamento do PIB 
e principais setores a partir da comparação do 
acumulado dos últimos quatro trimestres com igual 
período imediatamente anterior. 

Pode-se notar que o ritmo de atividade foi sustentado 
principalmente pelo setor de serviços que, mesmo 
mostrando desaceleração em relação ao ritmo 
apresentado no segundo e terceiro trimestres, acabou 
apresentando a maior expansão setorial, com uma 
taxa de 1,3%.

Tudo indica que a indústria e a agropecuária foram 
mais seriamente afetadas pela paralisação dos 
caminhoneiros. No caso específico da indústria, 
após atingir um crescimento anual de 1,3%, a taxa 
recuou para 0,6%, refletindo a conjunção da referida 
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paralisação com uma recuperação ainda modesta do 
consumo e uma base de comparação mais elevada, 
principalmente no que diz respeito ao último trimestre 
de 2017. No caso da agropecuária, além de uma safra 
de grãos menor, a paralisação dos caminhoneiros, com 
perdas físicas de produção, foi decisiva para que a taxa 
anual sofresse significativa desaceleração, de 5,5% no 
primeiro trimestre para 0,1% no último. 

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 4.

Nessa forma de comparação, nota-se claramente que 
a evolução positiva do consumo das famílias (1,9%), da 
formação bruta de capital fixo (4,1%) e das exportações 
(4,1%) foi parcialmente anulada pela expansão vigorosa 
das importações, com uma taxa de crescimento de  
8,5%. Conforme já explicado na edição anterior, 

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda agregada 
Brasil – 1o trim.- 4o trim. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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uma parte deste crescimento das importações reflete um fenômeno contábil, decorrente 
da 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 foi registrado em uma expansão na mesma medida para a formação bruta de 
capital fixo (FBCF), fazendo com que o resultado em termos da taxa de crescimento do PIB 
seja nulo. 

Ainda que com uma dose de superestimação, o crescimento da formação bruta de capital 
fixo era algo que não ocorria desde 2013, sendo que no cômputo de 2014 a 2017 esta 
variável sofreu uma queda acumulada de 28,6%, agravando os gargalos em infraestrutura 
e os problemas de produtividade e competitividade do país. Nesse sentido, embora não 
seja possível sinalizar com certeza uma retomada dos investimentos, a expansão de 
4,1% da formação bruta de capital fixo é um alento, indicando ao menos uma tentativa de 
rearticulação produtiva em certos segmentos.

Mesmo assim, a taxa de investimento ficou em 15,8%, um resultado muito baixo, 
considerando as necessidades de superação de gargalos em infraestrutura e 
produtividade. Em relação a este aspecto, alguns estudos apontam que seria fundamental 
manter uma taxa de investimento que minimamente ficasse entre 20% e 25% do PIB, 
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nível considerado suficiente para a reposição da 
depreciação e renovação do estoque de capital.

Conforme mostra o Gráfico, considerando o período 
entre 2000 e 2018, somente entre 2010 e 2013 a taxa 
de investimento superou levemente o nível de 20% do 
PIB, ficando abaixo deste patamar nos demais anos. 

É preocupante o fato de que, além da queda da taxa 
de investimento durante a recessão, a mesma não 
deu sinais de melhora com a recuperação iniciada  
em 2017. Com isso, é plausível supor que os gargalos 
em infraestrutura, produtividade e competitividade, 
sem dúvida componentes fundamentais do processo 
que levou a economia brasileira à recessão, tenham 
se agravado no período recente, constituindo-se 
atualmente num sério desafio para a retomada de  
um crescimento mais robusto e sustentado.

Por último, cabe mencionar que o consumo das 
famílias chegou a apresentar uma pequena 
aceleração até o segundo trimestre, quando 

Gráfico 5
Taxa de investimento (FBCF / PIB) 2000-2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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apresentou elevação anualizada de 2,6%, mas perdeu força nos trimestres seguintes, 
fechando 2018 com 1,9% de crescimento, o que denota ainda dificuldades decorrentes do 
elevado desemprego, dos altos índices de inadimplência das famílias e de uma base de 
comparação mais elevada, representada pelo segundo semestre de 2017.

Assim, pelo lado dos componentes da demanda, pode-se perceber que um crescimento um 
pouco mais acelerado em 2019 depende não só de novos impulsos para o investimento e 
para o consumo, mas também do comportamento do comércio exterior, uma vez que uma 
expansão das importações em ritmo muito mais forte em relação às exportações pode 
neutralizar parte considerável dos avanços naquelas duas variáveis. 

Economia brasileira
PIB trimestral
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Em termos gerais, o comércio exterior apresentou desempenho 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. 

Com efeito, na comparação do acumulado de janeiro a dezembro de 2018 com igual 
período de 2017, as exportações subiram de US$ 217,7 bilhões para US$ 239,9,0 bilhões, 
o que corresponde a um crescimento de 10,2%, enquanto as importações acumuladas 
registraram aumento de 20,2%, passando de US$ 150,7 bilhões para US$ 181,2 bilhões. 
Dessa forma, o saldo da balança comercial acumulado recuou de US$ 67,0 bilhões para 
US$ 58,7 bilhões, o que representa uma taxa de -12,4%. 

Os dados disponíveis até fevereiro de 2019 indicam a continuidade dessa tendência de 
saldo comercial vultoso, mas declinante, justamente em função de um crescimento mais 
efetivo das importações.

Tomando-se os acumulados de 12 meses em fevereiro de 2018 e de 2019 (Gráfico 6),  
tem-se uma expansão das exportações de US$ 221,8 bilhões para US$ 240,4 bilhões, 
o que corresponde à taxa de 8,4%. Na mesma forma de comparação, as importações 
crescem 16,2%, passando de US$ 156,3 bilhões para US$ 181,6 bilhões. Com isso, o 
saldo da balança comercial passa de US$ 65,5 bilhões para US$ 58,8 bilhões, o que 
equivale a uma queda de 10,2%. 

Comércio exteriorComércio exterior
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De qualquer modo, os números do comércio exterior 
são muito favoráveis no que diz respeito à condução 
da política econômica, com projeções de saldo da 
balança comercial em torno de US$ 53 bilhões em 
2019, mantendo o déficit em transações correntes 
em níveis confortáveis, em cerca de 1% do PIB. 
Entretanto, como a projeção embutiria queda do 
saldo de 9,7% em relação a 2018, residiria aí um 
fator negativo em termos da taxa de crescimento  
do PIB. 

Comércio exterior

Gráfico 6
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – Acumulado de 12 meses 

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

Em US$ bilhões FOB

221,8

156,3

65,5

240,4

181,6

58,8

Exportações Importações Saldo

Acum. 12m. fev. 2018 Acum. 12m. fev. 2019



SEFAZ/SP – SEADE 16

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2018

A economia paulista viveu dois momentos distintos 
em 2018. Até o final do segundo trimestre, a taxa de 
crescimento anualizada do PIB tem uma aceleração, 
chegando a 2,9%, para em seguida iniciar uma 
significativa desaceleração, fechando o ano com 
um crescimento de 1,6%, conforme registrado no 
Gráfico 7. 

Da mesma forma que no conjunto da economia 
nacional, o crescimento do PIB paulista em 2018 foi 
puxado principalmente pelo setor de serviços, que se 
expandiu 1,8%. 

Mais uma vez, a economia paulista teve um 
desempenho superior ao do conjunto da economia 
nacional, com uma taxa 0,5 ponto porcentual acima, 
1,6% contra 1,1%, coincidentemente as mesmas 
taxas registradas em 2017. 

No entanto, este diferencial não foi uniforme ao longo 
de 2018, já que a economia paulista apresentou 
aceleração e desaceleração bem mais agudas. Para 
se ter uma ideia, ao final do segundo trimestre, o PIB 

Economia do Estado de São Paulo

Gráfico 7
Taxas de crescimento do PIB acumuladas nos últimos quatro trimestres em 
relação aos quatro trimestres anteriores
Estado de São Paulo – 4o trimestre de 2017 – 4o trimestre de 2018

Fonte: Fundação Seade.
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paulista registrou um crescimento anual de 2,9%, enquanto que a taxa para o PIB nacional 
ficou em 1,4%, resultando em um diferencial de 1,3 ponto porcentual. 

Esse movimento mais irregular da economia paulista é em grande parte explicado pelo 
comportamento do seu setor industrial, que após atingir uma expansão anual de 3,9% no 
segundo trimestre, fechou o ano com um crescimento de 0,9%. 

Além de uma base de comparação mais elevada, já que o Estado de São Paulo saiu 
antes da recessão, tudo indica que, em comparação com o registrado para o conjunto da 
economia brasileira, a indústria paulista sentiu mais os efeitos tanto da paralisação dos 
caminhoneiros, como do processo de postergação de parte dos dispêndios de consumo e 
investimento, na espera da definição do quadro eleitoral.
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O crescimento de 1,6% do PIB do Estado em 2018 foi 
marcado pelos avanços de 1,8% dos serviços  
e de 0,9% da indústria, ao mesmo tempo em que a 
agropecuária registrou uma queda de 1,8%  
(Gráfico 8). 

É importante ter em mente que o setor de serviços foi 
o maior responsável pela sustentação do crescimento 
do PIB paulista em 2018 e também se mostrou como 
o setor de maior regularidade ao longo do ano, já que 
atingiu 2% de crescimento anual no primeiro trimestre, 
elevando para 2,1% no segundo e terceiro trimestres, 
para sofrer uma pequena desaceleração e fechar o 
ano com 1,8% de expansão.

Dentre os segmentos que compõem este setor, o 
melhor desempenho ficou por conta do comércio 
e serviços de manutenção e reparação, com um 
crescimento de 4%. Ao mesmo tempo, o segmento 
de transportes, armazenagem e correio, bastante 
vinculado ao ritmo da atividade produtiva, cresceu 

PIB paulista

Gráfico 8
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 – 4o trimestre de 2018

Fonte: Fundação Seade.
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apenas 0,6%, realçando a perda de fôlego da economia paulista, principalmente a partir do 
terceiro trimestre. 

Ainda em relação ao Gráfico 8, vale a pena ressaltar que o modesto desempenho do Valor 
Adicionado da indústria geral, com uma expansão de 0,9% em 2018, foi em boa parte 
influenciado pelas quedas de 4,1% da extrativa mineral e de 0,7% da indústria  
da construção civil, enquanto que a indústria de transformação apresentou crescimento  
de 1,2%. 

Por último, cabe citar que a agropecuária paulista teve queda de 1,8% em 2018, onde 
um fator decisivo residiu na paralisação dos caminhoneiros em maio, que resultou até em 
perdas físicas de parte da produção. 
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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. 

Em 2018, a produção física industrial registrou 
crescimento de 0,8%, um resultado semelhante 
ao obtido para o Valor Adicionado do setor (0,9%). 
Também no tocante à produção industrial verifica-se 
uma grande irregularidade ao longo de 2018, já que, 
após acelerar a sua taxa anual de 3,9% para 5,6% 
entre janeiro e junho, esta variável passa a sofrer 
progressiva desaceleração, com mais ênfase a partir 
de setembro, até fechar 2018 com crescimento de 
apenas 0,8% (Gráfico 9). 

A instabilidade na produção industrial paulista em 
2018 também pode ser observada na comparação 
mês contra mês anterior e com ajuste sazonal. 

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 9
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – dez. 2017-dez. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Nesta forma de comparação, há movimentos exacerbados de queda e recuperação 
entre maio e junho, justamente em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. 
Passado esse período, a produção industrial só voltaria a engrenar taxas positivas nos 
últimos três meses do ano, o que também é ilustrado no Gráfico 9.

Pode-se dizer que, do mesmo modo que ocorreu com o conjunto da indústria 
nacional, a produção industrial foi muito afetada pela já mencionada paralisação dos 
caminhoneiros em maio e pelo processo de adiamento e/ou cancelamento de parte dos 
dispêndios de investimento e consumo na espera de uma definição do quadro eleitoral. 
Porém, no caso do Estado de São Paulo, também contaram negativamente: i) o 
aprofundamento da crise argentina, mercado especialmente importante para as vendas 
externas da indústria paulista; ii) a retração da produção de alimentos, influenciada 
fortemente pelo desempenho negativo do açúcar e iii) uma base comparativa mais 
elevada, uma vez que em 2017 a produção industrial do Estado de São Paulo cresceu 
3,5%, denotando uma expansão consideravelmente acima da média nacional, que ficou 
em 2,5% no mesmo período. 

Em 2018, nove dos dezoito segmentos pesquisados da indústria de transformação 
apresentaram crescimento, com os maiores destaques ficando por conta de 
farmoquímicos e farmacêuticos (12,2%), veículos automotores, reboques e carrocerias 

Indústria
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(10,7%) e máquinas e equipamentos (8,6%).  
Pelo lado negativo, as maiores quedas ocorreram 
em outros equipamentos de transporte (-10,4%), 
produtos alimentícios (-10,1%) e vestuário e 
acessórios (-8,7%), conforme ilustra o Gráfico 10.

Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção industrial mensal acumuladas em 12 meses, 
por setor de atividade
Estado de São Paulo – dez. 2017-dez. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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O Valor Adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços. Com efeito, o 
comércio varejista ampliado do Estado de São Paulo 
teve excelente desempenho em 2018, alcançando um 
crescimento de 6,2%, consideravelmente acima da 
média nacional, que atingiu 5% no mesmo período.

O Gráfico 11 mostra a evolução anualizada do  
volume de vendas do comércio varejista ampliado 
desde dezembro de 2017, onde é visível um 
crescimento em 2018 bem mais vigoroso, 
comparativamente a 2017. Também é possível ver 
que, após atingir um auge levemente acima de 7%  
em agosto, a taxa de crescimento tem uma  
pequena desaceleração, até encerrar com um 
crescimento de 6,2%.

Ainda no que concerne ao comércio varejista 
ampliado, seis das dez atividades pesquisadas 
registraram taxas positivas em 2018, mostrando 
que a recuperação entre os seus segmentos não foi 

Serviços

Gráfico11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – dez. 2017-dez. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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nada homogênea (Gráfico 12). A atividade de melhor 
desempenho foi a de veículos, motocicletas, partes e 
peças (21,1%), seguida pela de outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (11%) e de artigos farmacêuticos/ 
médicos (7,7%). 

Dentre as atividades com desempenho negativo, a 
principal retração fica por conta de livros, jornais, 
revistas e papelaria, com taxa de -20,2%, o que, 
conforme aventado em edição anterior, provavelmente 
reflete 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 mostra uma expansão de 2,1% em 2018, onde 
diferentemente em relação às outras atividades 
pesquisadas, há uma contínua aceleração do 
crescimento ao longo do ano, com a taxa anual de 
0,5% registrada em janeiro subindo constantemente até 
fechar o ano em 2,1%, conforme ilustra o Gráfico 13.  

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – dez. 2017-dez. 2018

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Um aspecto importante é que todos os segmentos 
pesquisados apresentaram crescimento em 2018, 
o que confere mais solidez à recuperação do setor. 
Nesse caso, o maior destaque foi o segmento 
de serviços de informação e comunicação, com 
expansão de 3,5%, seguido por serviços prestados 
às famílias, que atingiu 1,7% (Gráfico 14). 

Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,  
por atividade econômica
Estado de São Paulo – dezembro de 2018

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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Em 2018, as exportações do Estado somaram US$ 52,3 bilhões, o que significa um 
crescimento de 3,2% em relação ao total de 2017. Os principais produtos exportados foram 
óleo bruto de petróleo, açúcares e aviões. 
Por seu turno, as importações paulistas totalizaram US$ 60,8 bilhões em 2018, resultando em uma 
expansão de 10% em relação ao registrado em 2017. Dentre os principais produtos de importação 
no ano, cabe destacar óleo diesel, partes de aparelhos de telefonia e óleo bruto de petróleo.1 
Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi negativo em US$ 8,5 bilhões em 2018, o 
que corresponde a um salto de 84,6% do déficit no período.
Também é interessante observar que, na evolução trimestral em 2018, enquanto as 
exportações apresentam modesta, mas contínua aceleração, as importações têm um 
movimento mais irregular, com uma expansão em ritmo acentuado até o final do terceiro 
trimestre, para então sofrer uma desaceleração no último trimestre (Gráfico 15).
Dessa forma, a economia paulista reforça o movimento apresentado pelo conjunto da economia 
nacional no que concerne ao comércio exterior, ou seja, na medida em 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, 

1. Segundo especialistas, o petróleo brasileiro é predominantemente do tipo mais pesado e, em função da atual capacidade 
de refino, é necessário importar petróleo do tipo mais leve, de forma que seja composta uma mistura ideal.
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o que, no caso do Estado de São Paulo, resultou em 
ampliação considerável do déficit comercial.
Por último, conforme mencionado na parte referente 
à economia brasileira, não pode ser descartado 
que uma parte relevante das importações paulistas 
no período recente seja explicada por um efeito 
contábil, decorrente das mudanças no regime fiscal 
do Repetro em julho. No entanto, até o presente 
momento, não foram divulgadas estatísticas sobre 
esse impacto, seja para Brasil, ou para o Estado de 
São Paulo, restando apenas algumas estimativas 
preliminares realizadas pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) que indicavam 
um impacto deste efeito nas importações brasileiras 
em torno de US$ 8,7 bilhões em 2018. Caso estejam 
corretas, é plausível supor um impacto considerável 
nas importações paulistas, uma vez que São Paulo 
é atualmente o segundo maior estado produtor de 
petróleo e gás natural.

Gráfico 15
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 4o trim. 2017-4o trim. 2018

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

Em US$ bilhões Exportação Importação

2018
1o trim.4o trim.

2017
3o trim. 4o trim.2o trim.

12,7 12,7 12,9 13,2 13,4
14,6 14,6 15,2

16,0
15,1



SEFAZ/SP – SEADE 29

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2018

Mercado de trabalho
Estado de São Paulo

Gráfico 16
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-4o trimestre 2018

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

Os principais indicadores do mercado de trabalho 
paulista encerraram 2018 mostrando pouca evolução 
em relação aos trimestres anteriores, com redução 
do desemprego e elevação da ocupação, mas dentro 
dos movimentos esperados da sazonalidade. Esses 
resultados condizem com o movimento da economia 
paulista, que vem perdendo fôlego desde meados de 
2018.

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo 
reduziu-se pelo terceiro trimestre consecutivo, 
atingindo 12,4% no quarto trimestre de 2018. A 
redução de 0,7 pontos porcentuais, em relação 
ao trimestre anterior, foi mais acentuada que a 
observada na taxa nacional, que passou de 11,9% 
para 11,6% no mesmo período (Gráfico 16).

Quando são excluídos os efeitos sazonais, a taxa 
de desocupação em São Paulo ficou praticamente 
estável em relação ao trimestre anterior. Já na 
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Gráfico 17
Variação do total de ocupados, segundo posição na ocupação, em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-4o trimestre 2018

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

Mercado de trabalho

comparação com o mesmo período de 2017, a taxa 
ficou num patamar ligeiramente inferior (12,7%).

O nível de ocupação aumentou, na passagem do 
terceiro para o quarto trimestre (86 mil pessoas), 
baseado principalmente na elevação do emprego 
sem carteira assinada (96 mil) e de empregadores 
(91 mil), enquanto o emprego com carteira assinada 
recuou (-112 mil).

Esse desempenho é similar quando se compara 
com o quarto trimestre de 2017, com o emprego com 
carteira assinada ainda no campo negativo, enquanto 
o sem carteira e por conta própria continua em 
patamar superior (Gráfico 17).

Em relação aos setores de atividade econômica, 
o setor de serviços foi novamente o principal 
responsável pela elevação da ocupação (aumento 
de 189 mil pessoas), na passagem do terceiro 
para o quarto trimestre, puxado pelos segmentos 
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administração pública/educação/saúde e transporte/
armazenagem. Por outro lado, destaca-se 
negativamente a redução da ocupação na indústria 
(-77 mil) e na construção (-63 mil).

Na comparação com o mesmo período do ano 
anterior, a construção continuou no campo negativo, 
sendo acompanhado pela indústria (o que não 
ocorria desde o primeiro trimestre de 2017). Dessa 
forma, a indústria, que havia esboçado reação, ainda 
que tímida, do final de 2017 ao terceiro trimestre de 
2018, voltou a recuar no final do ano passado.

A massa de rendimentos de todos os trabalhos, 
habitualmente recebido, elevou-se pelo terceiro 
trimestre consecutivo, em decorrência do aumento da 
ocupação, pois o rendimento médio pouco variou ao 
longo de 2018 (Gráfico 18).

Na comparação entre o último trimestre de 2017 e de 
2018, a massa variou 0,3%, enquanto o rendimento 
médio diminuiu 1,2%.

Estado de São Paulo

Gráfico 18
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 2016-4o trimestre 2018

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
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Gráfico 19
Taxa de desemprego total, taxa de participação, número de ocupados e 
ocupados com carteira assinada, com ajuste sazonal
Região Metropolitana de São Paulo – jan. 2017-jan. 2019

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

Mercado de trabalho
Região Metropolitana de São Paulo

Na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, 
a taxa de desemprego total diminuiu ao longo do 
último trimestre de 2018, em movimento típico da 
sazonalidade. Quando é extraído o efeito sazonal, 
a taxa de desemprego ficou praticamente estável 
nesse período (Gráfico 19).

Porém, quando se analisa o comportamento da 
ocupação e da força de trabalho (no caso, taxa de 
participação), observa-se um comportamento um 
pouco diferente do verificado no Estado. Ainda que 
de forma bastante lenta, a ocupação na RMSP 
tem apresentado elevação nos últimos meses, 
excluídos os efeitos da sazonalidade, em especial 
a ocupação com carteira de trabalho assinada 
(Gráfico 19). Concomitante, a força de trabalho 
também tem se elevado, causando, como efeito 
líquido, o desempenho praticamente estável da taxa 
de desemprego. Ou seja, o aumento no número de 2017 2018 2019
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Região Metropolitana de São Paulo

ocupados, principalmente no setor de serviços, está acompanhando o aumento da força 
de trabalho, estabilizando a taxa de desemprego.

Portanto, o mercado de trabalho no Estado de São Paulo continua apresentando sinais de 
estagnação, com seus principais indicadores praticamente estáveis, quando sazonalmente 
ajustados. O nível de ocupação na indústria paulista voltou a recuar no último trimestre, 
evidenciando a dificuldade de retomada consistente da produção industrial.

Destaca-se, porém, que na RMSP verificou-se pequena elevação do emprego com carteira 
assinada nos últimos meses de 2018, em especial no setor de serviços, mas que tem sido 
suficiente apenas para contrabalancear o aumento da força de trabalho, deixando também 
praticamente estável a taxa de desemprego.

As previsões para a economia brasileira e paulista não indicam para uma retomada do 
crescimento mais vigoroso em 2019, o que sugere que a melhora efetiva do mercado de 
trabalho também não deve ocorrer antes de 2020.
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Na edição de 01/03/2018, o Relatório Focus do Banco Central projeta um crescimento 
de 2,30% do PIB em 2019. Além disso, merecem destaque as seguintes projeções desta 
edição também para 2019: 
• IPCA: 3,90%;
• Selic: 6,50%;
• Câmbio: R$ 3,70/US$.

Um ponto que deve ser ressaltado é que as projeções dessa publicação são geradas 
por avaliações e estimativas de consultorias e analistas, sem qualquer menção sobre as 
respectivas metodologias utilizadas. Tudo indica que, nestas projeções, as expectativas 
quanto ao estado de confiança de empresas, investidores e consumidores e, também, em 
relação à condução da política econômica têm peso significativo. 

É importante considerar esses aspectos porque caso as análises ficassem centradas só 
nas tendências observadas para a economia brasileira, as projeções resultariam em uma 
taxa de crescimento menor para o PIB. 

Não obstante, observa-se que, nas últimas edições do Relatório Focus, houve uma 
contínua revisão para baixo das projeções para o PIB em 2019, conforme os indicadores 
do encerramento de 2018 foram sendo divulgados.

Perspectivas
Economia brasileira



SEFAZ/SP – SEADE 35

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2018

A Fundação Seade realizou alguns exercícios no sentido de estimar o efeito carry-over e 
o crescimento do PIB para as economias brasileira e paulista, formando assim projeções 
baseadas somente nas trajetórias econômicas observadas.

Como se sabe, o carry-over informa a herança estatística embutida no movimento 
observado no período final de um ano, no caso brasileiro o último trimestre, já que as 
estatísticas de contas nacionais do IBGE são trimestrais. Colocando de forma bem 
simplificada, o carry-over informa qual a taxa de crescimento obtida caso a economia fique 
estagnada no mesmo nível de atividade do último trimestre.

Assim, com base em uma série desde 2011 com ajuste sazonal e utilizando os dados do 
PIB disponíveis até o terceiro trimestre de 2018, a Fundação Seade estimou um carry-over 
de 0,6% para 2019, o qual provavelmente sofrerá uma redução quando os dados do último 
trimestre forem utilizados.

Ao mesmo tempo, utilizando a metodologia de séries temporais e, também, os dados 
disponíveis até o terceiro trimestre de 2018, a Fundação Seade projetou uma faixa de taxas 
de crescimento do PIB brasileiro em 2019, sendo considerada mais provável a de 1,5%.

Dessa forma, ainda que se leve em conta as diversas revisões para baixo do Relatório 
Focus, ainda há uma grande diferença em relação à projeção da Fundação Seade, como 
mostra o Gráfico 20 a seguir.

Perspectivas
Economia brasileira
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Também é importante frisar que, em boa medida, 
os cenários mais otimistas embutem uma aposta de 
sucesso na agenda do novo governo de construção 
de um novo ambiente econômico, cujos pontos 
principais são os seguintes:
• Reforma da previdência;
• Aprofundamento da reforma trabalhista, incluindo 

também o funcionalismo público;
• Privatizações em massa;
• Abertura comercial.

Não cabe aqui avaliar as chances de sucesso desta 
agenda. Porém, cabe alertar para o fato de que, 
mesmo que ela seja implementada sem embaraços 
e em tempo recorde, seus efeitos em termos de 
crescimento do PIB em 2019 tendem a ser ínfimos, 
ou mesmo nulos. 

É claro que podem ser geradas ondas de euforia, 
com elevações de preços de ativos e até mesmo as 

Economia brasileira

Gráfico 20
Projeções de crescimento do PIB brasileiro – 2019
Relatório Focus do Banco Central e Fundação Seade

Fonte: Banco Central do Brasil – BCB; IBGE; Fundação Seade.
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classificações de risco do país podem ser reavaliadas de forma mais positiva, mas isso 
parece ser insuficiente para motivar decisões de investimento e consumo, mesmo porque 
os efeitos diretos dessa agenda demandam tempo.

No caso da reforma da previdência, mesmo com uma aprovação rápida e aderida aos 
termos da proposta enviada pelo governo, seus maiores efeitos em termos de alívio  
sobre os gastos com pessoal só seriam progressivamente mais substantivos a partir de 
2020 ou 2021. 

No caso das privatizações, onde se incluem também as concessões, considerando uma 
hipótese muito otimista de encaminhamento, dados os prazos legais dos processos de 
licitação, os efeitos mais imediatos ficariam mais restritos ao alívio de caixa para o setor 
público, enquanto os novos investimentos nas áreas privatizadas demandariam mais 
tempo para efetivação.

No tocante ao aprofundamento da reforma trabalhista, devem ser considerados alguns 
pontos, tendo em vista a economia em 2019. Em primeiro lugar, ainda que este fator 
possa estimular algumas contratações no setor privado, algo mais efetivo nesse sentido 
só acontece com o aquecimento da atividade econômica. Caso a reforma consiga atingir 
o funcionalismo público, os alívios no campo fiscal obtidos com demissões e redução de 
direitos demandariam tempo para possibilitar qualquer elevação do investimento público. 

Economia brasileira
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No caso do setor privado, as mudanças contratuais na direção de redução de direitos e 
remunerações podem até ajudar na manutenção de parcela de empregos, mas também 
embutem efeitos negativos para o consumo.

Por último, ainda que a abertura comercial possa auxiliar na redução de custos e no 
controle da inflação, pelo que tem se observado na dinâmica recente do comércio exterior, 
resultaria também em um crescimento ainda mais acentuado das importações, impactando 
negativamente a taxa de crescimento do PIB.

Assim, tudo indica que, na ausência de estímulos efetivos para a atividade econômica, 
a taxa de crescimento da economia brasileira deve ficar mais próxima à projetada pela 
Fundação Seade, ou seja 1,5%, ou provavelmente menos que isto, quando forem utilizados 
os dados do PIB do último trimestre de 2018.

Nesse sentido, ainda que a grave situação fiscal seja um grande entrave para a política 
econômica, o conforto gerado pela inflação sob controle fornece raio de manobra para a 
implementação de vários estímulos para a economia em 2019, envolvendo por exemplo 
cortes na Selic, reduções de compulsórios bancários e novas liberações no âmbito do  
PIS e FGTS.

Caso este arsenal de curto prazo seja utilizado, é plausível supor um crescimento do PIB 
em 2019 mais próximo à projeção do Relatório Focus, no entorno de 2,3%. 

Economia paulista
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No que tange às perspectivas da economia paulista em 2019, um ponto fundamental 
consiste na desaceleração mais pronunciada que vem sendo observada desde o segundo 
semestre de 2018. 
Conforme mencionado, além do efeito de uma base de comparação mais elevada, 
em conjunto, a progressiva perda de força dos estímulos em 2017, a paralisação dos 
caminhoneiros e o processo de postergação de parte dos dispêndios de consumo e 
investimento acabaram aparentemente comprometendo de forma mais acentuada o 
ritmo de expansão da economia paulista. A Fundação Seade realizou os exercícios de 
estimativa do carry-over e projeção da taxa do crescimento do PIB paulista em 2019, 
porém utilizando os dados relativos ao último trimestre de 2018.
No que diz respeito ao carry-over, chegou-se a uma herança estatística para 2019 de 
0,6%, mesma taxa estimada para a economia brasileira. Contudo, as projeções realizadas 
com a metodologia de séries temporais resultaram em uma faixa de taxas de crescimento 
do PIB paulista em 2019 em que a mais provável é de 1,3%. Trata-se de um patamar 
inferior ao projetado para a economia brasileira, com a ressalva de que, neste caso, 
não estavam disponíveis informações referentes ao último trimestre, que provavelmente 
reduziriam seu resultado.
O Gráfico 21 mostra as projeções elaboradas pela Fundação Seade para a taxa de 
crescimento anual do PIB do Brasil e do Estado de São Paulo ao longo dos quatro 
trimestres de 2019.
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É interessante notar que, neste cenário projetado 
apenas a partir dos movimentos observados, sem 
considerar qualquer novo estímulo à atividade, as duas 
economias têm comportamentos distintos. Com efeito, 
enquanto a economia brasileira começa em ritmo 
mais fraco, para mostrar uma pequena aceleração no 
segundo semestre e estabilização a partir do terceiro 
trimestre, a economia paulista começa 2019 em ritmo 
um pouco mais elevado e tem uma desaceleração  
no terceiro trimestre.

Por fim, caso seja adotado um arsenal de estímulos 
à atividade, esse quadro deve ser alterado, já que a 
capacidade de resposta da economia paulista não 
pode ser subestimada e um exemplo recente reside 
justamente na recuperação iniciada em 2017, quando 
passou a apresentar crescimento do PIB mais elevado 
em comparação à média nacional. Dentro dessas 
condições, é plausível supor também para a economia 
paulista uma expansão semelhante à projetada no 
Relatório Focus para a economia brasileira, algo por 
volta de 2,3%. 

   

Gráfico 21
Taxas anualizadas projetadas de crescimento do PIB do Brasil e do Estado  
de São Paulo – 2019

Fonte: Fundação Seade.
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