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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 Governo 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 revelam progressiva perda de vigor tanto da 
economia brasileira, como da economia paulista no primeiro trimestre de 2019, com as 
respectivas taxas de crescimento do PIB inferiores ao que se imaginava ao final de 2018. 
Tudo indica que os estímulos pontuais, representados principalmente pelos cortes na 
Selic e pelas liberações de saques do PIS e do FGTS, fundamentais para a recuperação 
iniciada em 2017, já tiveram seus efeitos praticamente dissipados, na medida em que não 
foi possível a realimentação pelo lado do dispêndio público, em função da grave situação 
fiscal nas três órbitas de governo. Como agravantes, ainda merecem ser citados o declínio 
do saldo da balança comercial e a severa frustração de expectativas infundadas de 
rápida aprovação de reformas e configuração de um novo ambiente econômico, diante da 
realidade do quadro político vigente. Nestas condições, a reversão, ou mesmo um freio no 
processo de desaceleração da atividade parecem depender cada vez mais da adoção de 
novos estímulos, ainda que pontuais, para consumo e investimento. 

Pelo lado da economia internacional, predominam as revisões para baixo das projeções 
de crescimento da economia mundial, num ambiente de evolução lenta dos investimentos 
e da produtividade, com acúmulo de tensões diante do acirramento da guerra comercial 
entre EUA e China e da complicada conclusão do processo conhecido como Brexit. De 
qualquer forma, a manutenção do crescimento mundial, ainda que com taxas mais baixas, 
num ambiente em que não há sinais de elevação das taxas de juros internacionais, é 
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bastante positiva para as economias brasileira e paulista. As maiores preocupações ficam 
por conta da desaceleração prevista para EUA, China e Zona do Euro, além da provável 
continuidade da recessão na Argentina, em 2019. Também completam este cenário menos 
favorável as fracas projeções para os principais grupos de commodities. 

Diferentemente do apontado na última edição, as novas projeções realizadas pela 
Fundação Seade, incorporando as informações relativas ao PIB do primeiro trimestre, 
indicam um crescimento da economia paulista igual, ou ligeiramente acima do conjunto 
da economia nacional, 0,7% contra 0,6%, em 2019, o que é explicado basicamente pelo 
dinamismo do seu setor de serviços, um pouco acima do que se observa para o Brasil. 
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Na atualização de abril da publicação World Economic Outlook, o FMI fez nova revisão 
para baixo das projeções de crescimento da economia mundial para 2019, de 3,5% para 
3,3%, enquanto manteve a taxa de 3,6% para 2020. 

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. 

No que diz respeito a 2019, as revisões para baixo englobam o conjunto das economias 
avançadas, com destaque para a redução das taxas estimadas para os EUA, de 
2,5% para 2,3%, e para a Zona do Euro, de 1,6% para 1,3%. Por sua vez, devem ser 
destacadas pequenas melhoras nas projeções para a China, de 6,2% para 6,3% e para a 
Argentina, de -1,7% para -1,2%. 

É interessante notar que a instituição permanece destacando os mesmos fatores negativos 
para o cenário internacional, quais sejam: o avanço do protecionismo e da rejeição aos 
acordos multilaterais; o crescimento lento dos investimentos e da produtividade e a difícil 
situação fiscal em importantes economias emergentes. A diferença está no peso que cada 
um desses fatores joga para as novas revisões das projeções.

Nesse sentido, ganhou relevância o avanço do protecionismo, principalmente em 
decorrência de um novo impulso na guerra comercial entre EUA e China, em que o 
primeiro anunciou a elevação para 25% da tarifa de importação sobre US$ 200 bilhões 
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Gráfico 1
Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI, segundo regiões 
2019-2020

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

em produtos chineses, atitude para a qual a China 
respondeu com a intenção de impor tarifas mais 
pesadas no total de US$ 60 bilhões em produtos 
norte-americanos. 

Na visão não só do FMI como de diversos analistas, 
caso esses anúncios se concretizem, os efeitos 
sobre a economia mundial são significativos e 
devem se arrastar por um período longo. Entretanto, 
considerando horizontes de curto e médio prazos, 
as preocupações ficam por conta do potencial 
de aprofundamento da desaceleração das duas 
economias; do impacto sobre os fluxos do comércio, 
de eventuais impactos nos índices de inflação dos 
EUA e, consequentemente, do risco de elevação dos 
juros nos EUA e em escala mundial. 

No que concerne ao movimento de rejeição e/
ou ataque aos acordos multilaterais, a maior 
expressão consiste no processo conhecido como 
Brexit, cuja indefinição para uma solução negociada 
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vem afetando negativamente o desempenho econômico tanto do Reino Unido, como 
do conjunto da Zona do Euro, em função do 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.

Por sua vez, o pouco vigor dos investimentos e da produtividade praticamente impede uma 
expansão mais exuberante da economia mundial, que ultimamente vem se caracterizando 
pela gradativa ocupação das elevadas margens de capacidade ociosa, a partir da melhora 
no consumo das famílias e das condições de financiamento corrente às empresas. 

Nesse quadro, as perspectivas para os principais mercados de commodities não 
são animadoras, conforme avalia o Banco Mundial na edição mais recente de seu 
estudo sobre o tema (Commodity Markets Outlook – abril de 2019), que destaca que a 
recuperação iniciada em 2015 vem perdendo fôlego nos últimos anos. 

O Gráfico 2 mostra os índices dos principais grupos de commodities em 2017 e 2018, bem 
como as projeções para 2019 e 2020.

Na comparação com o observado em 2018, o Banco Mundial está projetando retrações 
para os três grandes grupos, sendo: energia (-5,7%); alimentos (-2,2%) e minerais e 
metais (-2,4%). Para 2020, são projetadas pequenas elevações para os grupos de 
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Gráfico 2
Índices dos principais grupos de commodities 
2017-2019

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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alimentos (1,1%) e de minerais e metais (1,2%), 
enquanto que o de energia deve amargar mais uma 
retração (-1,2%). De qualquer forma, pode-se notar 
que nenhum grupo consegue atingir o respectivo 
índice registrado em 2018.

Em suma, embora o cenário internacional 
ainda esteja longe de ser negativo para o país, 
as condições se mostram menos favoráveis 
comparativamente ao observado nos últimos 
três anos que, a despeito de diversas tensões e 
fragilidades, acabou resultando em um desempenho 
mais vigoroso dos mercados de commodities.

Contudo, há aspectos favoráveis que merecem ser 
destacados. Em primeiro lugar, a manutenção do 
crescimento mundial, ainda que em ritmo mais fraco, 
é certamente fundamental para a sustentação das 
exportações. Por seu turno, o ambiente de inflação 
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predominantemente contida facilita a manutenção de políticas monetárias brandas e de 
níveis relativamente elevados de liquidez internacional. 

Dentre os fatores negativos, a desaceleração das economias de parceiros comerciais tão 
importantes como EUA, países da Zona do Euro e China certamente ocupa posição de 
destaque. Além disso, deve ser mencionado o acirramento do embate entre EUA e China, 
que mesmo que possa significar oportunidades para determinadas exportações brasileiras, 
como carne e soja, tem um grande potencial para gerar instabilidade nos diversos 
mercados e, também, para colocar a política externa em um território delicado, justamente 
pela polarização entre as duas maiores economias do mundo. 

Por último, uma grande preocupação reside nos possíveis desdobramentos da crise 
argentina, que vem impondo quedas das vendas externas para diversos segmentos, 
sobretudo da indústria. Dentre as diversas análises, há quase um consenso de que a 
recessão permanece em 2019, sendo que as divergências são mais nítidas no que tange a 
2020. Nesse sentido, enquanto o FMI aposta numa recuperação, com 2% de crescimento, 
o Banco Mundial projeta um aprofundamento da recessão com taxas de -2,5% para 2019 e 
de -1,2% para 2020, o que representaria problemas ainda mais sérios para as economias 
brasileira e paulista. 

Panorama internacional
Economia internacional 
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O primeiro trimestre foi marcado por um ritmo de atividade econômica abaixo do esperado 
por diversos agentes, provocando projeções mais pessimistas para a evolução do PIB em 
2019. A verdade é que a economia brasileira encerrou 2018 mostrando pouco dinamismo, 
onde o 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 perdendo força, sem 
condições para uma retomada mais sólida do consumo e dos investimentos. 

Como agravantes desse processo dois fatores devem ser considerados em termos de 
taxas de crescimento para este ano. Em primeiro lugar, o ano de 2018 representa uma 
base de comparação um pouco mais elevada do que foi 2017. Ao mesmo tempo, o 
comércio exterior vem produzindo saldos vultosos, porém declinantes, o que apesar de 
caracterizar um bom desempenho do setor externo, acaba se comportando como mais um 
fator negativo para a demanda agregada. 

Além disso, há um diferencial da atual recuperação da atividade, comparativamente a 
outros exemplos do passado, que é a falta de realimentação dinâmica pelo dispêndio 
público, em função da crise fiscal nas três órbitas de governo. 

Um outro aspecto do quadro atual decorre da frustração de expectativas de boa parte dos 
principais agentes em relação à capacidade da nova gestão em articular uma aprovação 
célere das principais reformas e implementar medidas eficazes de estímulo da atividade. 
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Tudo indica que não foi considerado o fato de que reformas de peso, como é o caso da 
previdência, demandam tempo, seja para aprovação, seja para gerar os impactos de forma 
mais substantiva. De qualquer modo, não se pode descartar algum efeito negativo em 
relação às decisões de consumo e de investimento, complicando um pouco mais o cenário 
atual.

Nessas condições, a demora para implementar medidas de estímulo, ou ainda condicioná-
las à aprovação da reforma da previdência, pode ser determinante para o encerramento 
do ano com taxas abaixo do carry-over, ou carregamento estatístico de 2018 para 2019, 
estimado em 0,6%.
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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 – 2o trimestre 2018-1o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB no primeiro trimestre 
de 2019 registrou um crescimento anualizado de 
0,9%, mostrando desaceleração em relação à taxa 
registrada para 2018, que foi de 1,1%. 
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, desde o terceiro trimestre de 
2018, a indústria e os serviços apresentam ritmo 
declinante de crescimento. No caso do setor 
industrial, a situação é particularmente preocupante, 
uma vez que apresenta uma taxa anualizada nula e 
com grandes chances de avançar para uma retração.
Depois de fechar 2018 com uma taxa de crescimento 
próxima de 0%, a agropecuária mostra uma pequena 
recuperação neste primeiro trimestre, com expansão 
de 1,1% e com perspectivas de uma safra de grãos 
2,2% maior, segundo levantamentos do IBGE.
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Dado o seu peso, com participação no PIB de 
aproximadamente 58%, fica patente que o ritmo de 
atividade vem sendo dado pelo setor de serviços, 
que apesar da desaceleração, acabou apresentando 
a maior expansão setorial anualizada, com a taxa de 
1,2%.

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.
Pode-se notar claramente que todos os componentes 
registraram desaceleração em relação às taxas 
anualizadas do último trimestre de 2018.
O consumo das famílias apresentou uma 
taxa anualizada de 1,5%, mostrando contínua 
desaceleração desde o segundo trimestre de 2018, 
o que tem sido decisivo para o enfraquecimento do 
ritmo geral da atividade. 

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda agregada 
Brasil – 2o trimestre 2018-1o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Por sua vez, a formação bruta de capital fixo, que aparentava engrenar uma recuperação 
vigorosa, com uma taxa de anual de 4,3% no terceiro trimestre de 2018, acabou 
arrefecendo a sua expansão, chegando a uma taxa de 3,7% neste primeiro trimestre. 

Diante do grave quadro fiscal, o consumo da administração pública vem já há algum tempo 
flutuando em torno 0% e acabou apresentando uma taxa anual levemente negativa (-0,1%) 
no primeiro trimestre. 

Pelo lado do comércio exterior, a evolução positiva das exportações (3,0%) foi mais que 
compensada pela expansão mais vigorosa das importações, quando se tem em mente a 
taxa de crescimento do PIB. 

Em termos gerais, observa-se que, pelo lado dos componentes da demanda, para que a 
desaceleração do crescimento em curso somente seja revertida, ou até mesmo contida, 
provavelmente serão indispensáveis novos estímulos para consumo e/ou investimento.
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para março último realçam a 
desaceleração do ritmo de atividade em curso. Com exceção do volume de serviços, os 
indicadores registram taxas de crescimento anuais declinantes, comparativamente ao 
encerramento de 2018. 

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

março, o IBC-Br dessazonalizado apresentou uma variação de -0,3%. No acumulado de 
12 meses, o indicador cresceu 1,1%; 

• Produção Industrial – PIM-PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE 
registrou, na comparação entre fevereiro e março, uma queda de 1,3%. No acumulado de 
12 meses, o indicador entrou no terreno negativo, registrando uma taxa de -0,1%; 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado como um indicador do consumo, as 
vendas do comércio varejista ampliado em março tiveram um aumento de 1,1%, na 
comparação com fevereiro e com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-se 
uma expansão de 3,9%;

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços apresentou queda de 0,7% na passagem 
de fevereiro para março, enquanto foi registrada uma elevação de 0,6% no acumulado em 
12 meses, confirmando a lenta, mas contínua recuperação setorial desde meados de 2018.
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O Gráfico 5, contendo as taxas acumuladas de 
12 meses até março de 2019, mostra que, com a 
exceção do volume de serviços, os indicadores 
registram taxas inferiores ao resultado para 
dezembro de 2018. Cabe realçar que as vendas 
do comércio varejista e a produção industrial 
apresentam significativa desaceleração desde abril 
de 2018, sendo que esta última passa agora a 
apresentar retração em termos anuais. 

Por fim, observa-se que, não obstante as diferenças 
metodológicas em relação ao cálculo do PIB, os 
indicadores de atividade confirmam a fragilidade do 
crescimento atual da economia brasileira, com um 
desempenho muito fraco no primeiro trimestre.

Gráfico 5
Indicadores de atividade – Evolução das taxas acumuladas em 12 meses 
Abril 2018-março 2019 

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Gráfico 6
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – Acumulado de 12 meses – maio 2018-maio 2019 

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

Em termos gerais, o comércio exterior vem 
apresentando a tendência observada para 2018, com 
um desempenho positivo, em que as exportações 
crescem e os saldos da balança são ainda vultosos, 
porém declinantes, resultado de uma expansão mais 
acentuada das importações. 

Com efeito, na comparação do acumulado de 12 
meses até maio com o de igual período anterior as 
exportações subiram de US$ 223,5 bilhões para  
US$ 239,7 bilhões, o que corresponde a um 
crescimento de 7,3%, enquanto as importações 
acumuladas registraram aumento de 13,1%, passando 
de US$ 161,3 bilhões para US$ 182,5 bilhões. Dessa 
forma, o saldo da balança comercial acumulado 
recuou de US$ 62,2 bilhões para US$ 57,2 bilhões, 
o que representa uma taxa de -8,0%. 

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 
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balança comercial de US$ 50,5 bilhões em 2019, de acordo com a última edição do Relatório 
Focus do Banco Central, contribuindo para manter o déficit em transações correntes em 
níveis confortáveis, levemente abaixo de 1% do PIB. Entretanto, como a projeção significa 
queda do saldo de 14% em relação a 2018, residiria aí um fator negativo em termos da taxa 
de crescimento do PIB. 

Economia brasileira

Comércio exterior
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Do mesmo modo que o conjunto da economia nacional, a economia paulista registrou 
no primeiro trimestre um ritmo mais frágil da atividade, com desaceleração da taxa de 
crescimento do PIB, tanto na comparação trimestre contra trimestre anterior, como no 
confronto do acumulado de quatro trimestres com igual período anterior, que fornece a 
taxa em termos anuais. 

Conforme mostra o Gráfico 7, a taxa de crescimento do PIB cai levemente de 0,1% para 
0,0%, na passagem do último trimestre de 2018 para o primeiro de 2019, denotando 
um ritmo de crescimento declinante desde o terceiro trimestre de 2018 nessa forma de 
comparação.

Ainda no Gráfico 7, pode-se observar que a taxa anual vem se desacelerando 
significativamente a partir do segundo trimestre, quando atingiu 2,7%, chegando a 1,1% 
neste primeiro trimestre.

Assim, a economia paulista ainda manteve um desempenho superior ao do conjunto da 
economia nacional, com uma taxa 0,2 ponto porcentual acima, 1,1% contra 0,9%. 

No entanto, é nítida a maior desaceleração da economia paulista a partir do segundo 
trimestre de 2018, fazendo como que esse diferencial caísse de 1,3 para 0,2 ponto 
porcentual. 

Economia do Estado de São Paulo
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A perda de ritmo de forma mais acentuada da 
economia paulista é em grande parte explicada pelo 
comportamento do seu setor industrial, que após 
atingir uma expansão anual de 3,9% no segundo 
trimestre de 2018, vê essa taxa se reduzir fortemente 
até atingir -0,2%, adentrando o território da retração, 
o que é preocupante. 

Em compensação, o seu setor de serviços vem 
mostrando um crescimento um pouco acima, 
comparativamente ao mesmo setor em termos 
nacionais, o que pode ser decisivo para que a 
economia paulista mantenha um desempenho 
levemente acima do conjunto da economia brasileira 
em 2019. 

Economia do Estado de São Paulo

Gráfico 7
Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior, e no acumulado dos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres anteriores
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2018 – 1o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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O crescimento anual de 1,1% do PIB do Estado no 
primeiro trimestre de 2019 foi marcado pelo avanço 
de 1,9% dos serviços, enquanto que a agropecuária 
e a indústria apresentaram quedas de 2,3% e 0,2%, 
respectivamente, como pode ser visto no Gráfico 8. 

Devido ao seu peso, pode-se dizer que o setor de 
serviços tem sido o responsável pela sustentação do 
PIB paulista com taxas positivas. 

Dentre os segmentos que compõem este setor, 
o melhor desempenho no primeiro trimestre de 
2019 ficou por conta de “comércio e serviços de 
manutenção e reparação”, com um crescimento de 
3,4%. Ao mesmo tempo, o segmento de “transportes, 
armazenagem e correio”, bastante vinculado ao 
ritmo da atividade produtiva, apresentou crescimento 
de apenas 0,5%, realçando a perda de fôlego da 
economia paulista e, em particular, da sua indústria, 
que é um grande demandante deste segmento. 

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 – 1o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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Ainda em relação ao Gráfico 8, vale a pena ressaltar que o modesto desempenho do Valor 
Adicionado da indústria geral no primeiro trimestre, com uma taxa anual de -0,2%, foi 
atípico, com quedas de 4,8% na extrativa mineral e de 0,6% na indústria de transformação, 
enquanto os segmentos “construção civil” e “produção e distribuição de eletricidade e gás, 
água e esgoto e limpeza urbana” apresentaram crescimento respectivamente de 0,1% e 
3,7%, evitando que o mergulho do setor no terreno negativo se aprofundasse. 

Por último, cabe citar que a agropecuária paulista teve queda anual de 2,3% no primeiro 
trimestre, marcado por queda na produção da cana-de-açúcar. 
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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. 

Considerando-se a comparação entre o acumulado 
de 12 meses até março deste ano contra o de igual 
período anterior, tem-se que a produção física 
industrial registrou queda de 0,9%, confirmando a 
retração anualizada que se observa para o Valor 
Adicionado do setor no primeiro trimestre (Gráfico 9).

Um ponto importante em relação à taxa anualizada 
da produção industrial nos primeiros três meses de 
2019 reside na falta de vigor para retornar ao campo 
das taxas positivas de crescimento. Efetivamente, 
após a forte e contínua desaceleração da taxa anual 
entre abril e dezembro de 2018, porém mantendo-

Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Indústria

Gráfico 9
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – março 2018-março 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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-se no campo positivo, verifica-se uma queda para -0,1% em janeiro, seguida de um leve 
aumento para 0% em fevereiro e novo recuo para -0,9% em março. 
Ao mesmo tempo, quando se considera a comparação mês contra mês anterior e com 
ajuste sazonal, pode ser observada uma grande instabilidade da produção industrial 
paulista nesses primeiros três meses de 2019, com movimentos acentuados de queda 
e recuperação. Assim, a queda de 1,4% em janeiro é seguida por uma expansão de 
2,2% em fevereiro, para em seguida apresentar retração de 1,3% em março, movimento 
também ilustrado no Gráfico 9.
Comparativamente em relação ao observado para o conjunto indústria nacional no 
acumulado de 12 meses até março, a produção industrial paulista registra desempenho 
mais negativo, -1,3% contra -0,1%. Para tanto, dois fatores têm sido decisivos. Um 
deles reside na manutenção da crise argentina, afetando significativamente um mercado 
especialmente importante para as vendas externas da indústria paulista. Outro fator a ser 
destacado é a forte retração da produção de alimentos, determinada em boa medida pelo 
desempenho negativo do açúcar no período, influenciado pelo preço pouco vantajoso 
desta commodity no mercado internacional.
Em março, nove das 18 atividades pesquisadas da indústria de transformação 
apresentaram crescimento, o mesmo número do encerramento de 2018, mas inferior ao 
total de 12 atividades com taxas positivas, registrado em setembro desse mesmo ano.

Indústria
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Indústria

No acumulado de 12 meses até março, os maiores 
destaques ficam por conta de “farmoquímicos e far-
macêuticos” (10,2%), “veículos automotores, reboques 
e carrocerias” (5,1%) e “máquinas e equipamentos” 
(3,3%). Pelo lado negativo, as maiores quedas ocorre-
ram em “outros equipamentos de transporte” (-12%), 
“produtos alimentícios” (-11,1%) e “vestuário e acessó-
rios” (-8%), conforme demonstrado no Gráfico 10.

O Valor Adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços. No entanto, a 
análise conjuntural pode ser complementada por 
duas pesquisas do IBGE, abrangendo o comércio 
varejista e o volume de serviços. 

O comércio varejista ampliado do Estado de São 
Paulo vem mantendo um bom desempenho, 
alcançando um crescimento anual de 5,5% em março 

Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção industrial mensal acumuladas em 12 meses, 
por setor de atividade
Estado de São Paulo – março 2018-março 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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último, consideravelmente acima da média nacional, 
que atingiu 3,9% no mesmo período.

O Gráfico 11 mostra a evolução anualizada do 
volume de vendas do comércio varejista ampliado 
desde março de 2018. Pode-se notar que após 
atingir um auge, levemente acima de 7%, em agosto 
do ano passado, o indicador inicia uma pequena 
desaceleração, momentaneamente revertida em 
fevereiro último, quando a taxa anual subiu de 6,2% 
para 6,5%, seguida de nova desaceleração para 
5,5% em março. 

Ainda no que concerne ao comércio varejista 
ampliado, seis das dez atividades pesquisadas 
registraram taxas anuais positivas em março de 2019, 
realçando o vigor ainda mantido no setor (Gráfico 12). 
A atividade de melhor desempenho foi a de veículos, 
motocicletas, partes e peças (18,9%), seguida pela de 
outros artigos de uso pessoal e doméstico (12,2%) e 
de artigos farmacêuticos/médicos (8,4%). 

Serviços

Gráfico 11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – março 2018-março 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Dentre as atividades com desempenho negativo, 
a principal retração continua no segmento livros, 
jornais, revistas e papelaria, com taxa de -29,3%, o 
que, conforme aventado em outras ocasiões, muito 
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 3,2% em março, 
onde diferentemente em relação às outras atividades 
pesquisadas, há uma gradual, mas consistente, 
recuperação em curso desde 2018, com contínua 
aceleração do crescimento entre maio de 2018 e 
fevereiro de 2019, quando se estabiliza em 3,2%, 
conforme ilustra o Gráfico 13. 

Todos os segmentos pesquisados apresentaram 
crescimento no acumulado de 12 meses até 
março de 2019, indicando relativa solidez quanto à 
recuperação do setor. 

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 – março 2019

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 – março 2018-março 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Economia do Estado de São Paulo 
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Os maiores destaques foram os segmentos de 
“serviços de informação e comunicação”, com 
expansão de 7% e de “serviços prestados às 
famílias”, que atingiu 4,5%. Por seu turno, os 
segmentos de “serviços profissionais, administrativos 
e complementares” e de “transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correios” apresentaram 
expansão bem mais modesta, com taxas anuais de 
0,6% e 0,1%, respectivamente (Gráfico 14). 

O comportamento diferenciado do volume 
de serviços, sem apresentar até o momento 
desaceleração em relação ao observado em 2018, é 
justificado em diversas análises pelo fato de que esse 
foi o último setor a entrar em recessão e também o 
último a iniciar sua recuperação. Como o setor de 
serviços é o de maior peso na composição do PIB, tal 
comportamento, caso se mantenha por algum tempo, 
deve ser decisivo para a obtenção de taxas positivas 
de crescimento do PIB paulista em 2019.

Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,  
por atividade econômica
Estado de São Paulo – março 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Balança comercial

No acumulado do primeiro trimestre de 2019, as exportações do Estado somaram 
US$ 11,7 bilhões, o que corresponde a uma queda de 8,4% no confronto com o 
acumulado do mesmo período de 2018. Os principais produtos exportados foram óleo 
bruto de petróleo, aviões, açúcares e soja.

Por sua vez, as importações paulistas totalizaram US$ 14,2 bilhões no acumulado 
do primeiro trimestre de 2019, resultando em uma retração de 2,9% em relação 
ao registrado para o mesmo período de 2018. Dentre os principais produtos de 
importação no ano, cabe destacar partes de aparelhos de telefonia, óleo diesel e 
caixas de marcha. 

Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi negativo em US$ 2,5 bilhões 
no primeiro trimestre, o que corresponde a uma elevação de 34,7% do déficit, 
comparando-se ao do mesmo período de 2018 (Gráfico 15).

É importante observar dois aspectos do momento atual do comércio exterior paulista. 
Em primeiro lugar, tanto as exportações como as importações registram quedas, 
indicando fraqueza do ritmo de atividade. Ao mesmo tempo, como a queda das 
exportações é mais pronunciada que a das importações, tem-se uma ampliação do 
déficit comercial paulista mesmo com a desaceleração da atividade. E considerando 
também o fato de que grande parte das importações é dirigida à indústria, pode-se 
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Gráfico 15
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2018-1o trimestre 2019

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

ter aí uma indicação de problemas de ordem mais 
estrutural, surgidos e/ou agravados no âmbito da 
forte recessão vivida pelo setor entre 2013 e parte 
de 2017, possivelmente desarticulando segmentos 
e linhas de produção, elevando assim o coeficiente 
importado.
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Gráfico 16
Taxas de desocupação
Brasil e Estado de São Paulo – 1o trimestre 2016-1o trimestre 2019

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

Os resultados do primeiro trimestre de 2019 
mostraram deterioração nos principais indicadores do 
mercado de trabalho, com elevação do desemprego 
e redução da ocupação, em relação ao final de 2018. 
Nesse período, em linha com o movimento sazonal 
esperado, a taxa de desocupação no Estado de São 
Paulo aumentou, de 12,4% para 13,5%. 

Apesar desse aumento, os dados também indicam 
uma pequena melhora no mercado de trabalho 
paulista no início do ano. A taxa de desocupação 
do primeiro trimestre de 2019 ficou em patamar 
um pouco inferior (-0,5 pontos porcentuais), na 
comparação com o mesmo período de 2018. Se 
excluirmos a sazonalidade, a taxa de desocupação 
em São Paulo está nos últimos trimestres em 
desaceleração com recuo de 13,4% para 12,8%, 
entre o segundo trimestre de 2018 e o primeiro 
trimestre de 2019 (Gráfico 16). 
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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 2019

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

Mercado de trabalho

Esses resultados, todavia, estão muito aquém 
do necessário para alterar a herança negativa da 
recessão econômica recente, que gerou 1,4 milhão 
de desocupados no Estado de São Paulo, bem como 
determinou a perda de 704 mil postos de trabalho 
na indústria, entre o quarto trimestre de 2014 e o 
primeiro trimestre de 2019.

Do ponto de vista da ocupação, a economia 
paulista reduziu o emprego em 77 mil pessoas, 
entre o final de 2018 e o início de 2019, com perdas 
principalmente localizadas no contingente de 
assalariados do setor privado sem carteira assinada 
(-78 mil), trabalhadores por conta própria (-41 mil) 
e empregadores (-28 mil) (Gráfico 17). Nos setores 
de atividade econômica a redução do número de 
trabalhadores ocorreu na agricultura (-28 mil), 
na indústria (-38 mil), no comércio (-41 mil) e na 
construção civil (-45 mil). 
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O destaque positivo nessa base de comparação foi o aumento no número de 
trabalhadores com carteira assinada (+106 mil pessoas), cujo patamar voltou 
praticamente ao observado no primeiro trimestre do ano passado. Esta alta foi 
concentrada e se localizou no setor de segmentos de informação/comunicação/
atividades financeiras (+91 mil) e no de alojamento/alimentação (+65 mil).

A evolução do mercado de trabalho paulista acompanhou a tendência do desempenho 
da atividade econômica na comparação interanual. Entre os primeiros trimestres de 
2018 e de 2019, a ocupação cresceu 1,9% e o PIB paulista avançou um pouco menos 
(+1,1%), o que pode indicar algum grau de redução da produtividade e precarização do 
mercado de trabalho, dado que o avanço do emprego se deu principalmente na posição 
sem carteira assinada e por conta própria nessa base de comparação.

Em relação aos setores, a maior taxa de crescimento da ocupação se localizou nos 
serviços (+3,7%,) seguida da agropecuária (+1,5%). Na indústria nota-se queda de 1,4% 
no emprego. No PIB, a indústria registrou diminuição de 1,7% e o serviço alta de 1,3%.

Ao longo de 2018, a massa de rendimento real evoluiu positivamente e se aproximou 
do patamar do quarto trimestre de 2017, em função principalmente da expansão 
da ocupação. Nesse período, o rendimento médio real se contraiu, impactado pela 
aceleração da inflação medida pelo IPCA, que passou de 2,9% para 3,7% entre 2017 
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e 2018 (Gráfico 18). Esta tendência se manteve 
nos primeiros três meses de 2019. A massa de 
rendimento real cresceu 1,9% na comparação 
interanual devido exclusivamente à alta na ocupação, 
já que o rendimento médio real se retraiu, em função 
da inflação (IPCA) no período ter sido superior à 
observada no primeiro trimestre de 2018 (1,5% 
contra 0,7%).

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 2014-1o trimestre 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD.
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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 – janeiro 2017-março 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, segundo a 
PED/SP, a taxa de desemprego aumentou entre o 
último trimestre de 2018 e o primeiro de 2019, ao 
passar de 15,1% para 16,1% dentro da sazonalidade 
esperada. Houve, ainda, redução da ocupação e 
elevação do número de desempregados.

Em linha com os resultados da PNAD para o Estado, 
destaca-se que nas séries com ajuste sazonal 
desses indicadores, a taxa de desemprego tem 
diminuído desde o segundo semestre de 2018, em 
decorrência de aumento da ocupação num primeiro 
momento e posterior redução da força de trabalho. 
Além disso, nota-se, na série ajustada, que o 
emprego com carteira assinada tem apresentado 
elevação nos últimos trimestres.

De um modo geral, os principais indicadores do 
mercado de trabalho paulista apresentaram piora em 
decorrência do movimento sazonal de início de ano, 
quando há, principalmente, redução da ocupação. 
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Apesar disto, nas séries dessazonalizadas, nota-se uma pequena melhora na taxa de 
desocupação e no emprego com carteira assinada, embora essa alta do emprego de maior 
qualidade ainda tenha sido concentrada em poucos setores.

O baixo dinamismo da economia paulista em 2019, espelhado pela piora nas projeções 
para o desempenho do PIB no Estado, que está abaixo de 1,0% segundo as estimativas 
da Fundação Seade, deve manter o mercado de trabalho em condições desfavoráveis 
para um avanço mais expressivo do emprego e, consequentemente, uma queda relevante 
na taxa de desocupação. A perspectiva de que a inflação permanecerá abaixo da meta 
em 2019, pode ser positiva no sentido de que, neste contexto, os rendimentos médios dos 
empregados consigam manter, pelo menos, o seu patamar em termos reais. 
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Na edição de 31/05/2018, o Relatório Focus do Banco Central projeta um crescimento de 
1,13% do PIB brasileiro em 2019. Além disso, merecem destaque as seguintes projeções 
desta edição também para 2019: 
• IPCA: 4,03%;
• Selic: 6,50%;
• Câmbio: R$ 3,80/US$.

Como já ressaltado em edição anterior, deve-se considerar o fato de 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 
nessas projeções, não obstante a provável utilização de modelos econométricos, as 
expectativas quanto ao estado de confiança de empresas, investidores e consumidores e, 
também, em relação à condução da política econômica também jogam papel importante. 

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

Por seu turno, a Fundação Seade também vem fazendo projeções para o PIB da 
economia brasileira, porém as mesmas são fundamentadas pela utilização de modelos de 
séries temporais. Assim, a partir da incorporação dos dados do IBGE sobre a evolução do 

Perspectivas
Economia brasileira
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PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2019, a última projeção (31/05/2019) resultou em 
uma taxa de expansão do PIB de 0,60% para 2019. 

Dessa forma, pode-se notar que a taxa de crescimento projetada no Relatório Focus é 
consideravelmente maior que a da Fundação Seade. Entretanto, quando se observa a 
sequência de projeções desde o início do ano, é nítida a sua aproximação em relação à da 
Fundação Seade, conforme ilustra o Gráfico 20.

Com efeito, a diferença entre as duas projeções, que era de um ponto porcentual em 
fevereiro e chegou a se elevar em abril, agora cedeu para 0,5 p.p.. Neste caso, é plausível 
supor que, na medida em que o tempo avança e os dados sobre a evolução da atividade 
econômica se tornam disponíveis, as tendências derivadas da metodologia de séries 
temporais ganham peso em detrimento das expectativas nas projeções Focus, fazendo 
com que as mesmas se aproximem das projeções da Fundação Seade, no que concerne 
ao presente ano.

De qualquer modo, nas duas projeções está captada uma considerável perda de 
dinamismo da economia brasileira, conformando uma situação muito preocupante. E 
isto é ainda mais grave, caso seja confirmada a taxa projetada pela Fundação Seade, 
uma vez que implica em um crescimento da economia brasileira igual ao carry-over, ou 
carregamento estatístico de 2018 para 2019, estimado em 0,6%.

Perspectivas
Economia brasileira
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Nesse sentido, parece se confirmar a hipótese 
de que, em função do grave quadro fiscal, uma 
diferença importante do processo de recuperação 
iniciado em 2017, em relação a outros observados 
na história recente do país, reside na ausência da 
realimentação sustentada pelos gastos públicos. E 
este fator tem sido agravado pelo comportamento 
do comércio exterior, onde o crescimento mais 
acentuado das importações resulta em declínio dos 
saldos da balança comercial, minando o crescimento 
do PIB. 

Desse modo, caso os próximos dados sobre a 
atividade econômica revelem desaceleração mais 
acentuada, é provável que as projeções para o PIB 
em 2019 se aproximem de um crescimento nulo, ou 
até mesmo de uma leve retração.

De outra parte, é nítido o fato de que o governo 
federal vem condicionando praticamente toda a 

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; Fundação Seade.
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sua agenda econômica à aprovação de reformas estruturais, num conjunto em que a 
previdenciária é eleita como carro-chefe. 

Conforme já discutido na edição anterior, mesmo no caso de uma aprovação célere das 
reformas, os seus efeitos no curto prazo tenderiam a se concentrar nas expectativas, 
nos diversos indicadores de confiança e em cotações de ativos, o que é importante, mas 
provavelmente insuficiente para impulsionar consumo e/ou investimentos de forma a 
reverter tendência atual de desaceleração econômica.

Nessas condições, tudo indica que a obtenção de taxas de crescimento do PIB um pouco 
mais robustas, acima de 1%, passa a depender da utilização de medidas pontuais de 
estímulos, para as quais a política econômica ainda encontra raio de manobra, como 
cortes na Selic, reduções de compulsórios bancários e novas liberações no âmbito do PIS 
e FGTS.

No entanto, é bom ter em mente que, mesmo sendo medidas pontuais de curto prazo, as 
mesmas demandam algum tempo para que os efeitos desejados comecem a ser gerados 
e dado que a conclusão do primeiro semestre se encontra bem próxima, a reversão, ou até 
mesmo a atenuação, da desaceleração da atividade em 2019 passa a ser gradativamente 
uma corrida contra o tempo. 

Economia brasileira
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No que tange às perspectivas da economia paulista em 2019, também se observa um 
significativo processo de desaceleração da atividade, com um primeiro trimestre muito 
fraco. 

Na última edição deste boletim, os dados então disponíveis, principalmente no tocante 
à indústria, embasavam uma projeção de crescimento da economia paulista abaixo do 
conjunto da economia brasileira, invertendo assim a tendência observada nos últimos dois 
anos.

Entretanto, as últimas informações envolvendo o PIB trimestral indicam uma sustentação 
um pouco maior da economia do Estado de São Paulo, basicamente em função do seu 
setor de serviços. Conforme visto, a taxa anual, obtida da comparação entre o acumulado 
de quatro trimestres e o de igual período anterior, revela que o setor de serviços no Estado 
de São Paulo cresceu 1,9%, enquanto que no total do Brasil a expansão do setor foi de 
1,2%. 

De forma complementar, a pesquisa do IBGE envolvendo o volume de serviços confirma 
o maior dinamismo do setor para a economia paulista, com uma taxa anual de 3,2% em 
março, contra 0,6% referente ao conjunto da economia nacional.

Pelo seu maior peso na composição do PIB, este comportamento do setor de serviços 
mais que compensa o desempenho mais fraco dos setores da agropecuária e da indústria 

Economia paulista
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Gráfico 21
Taxas anualizadas projetadas de crescimento do PIB e carry-over
Brasil e Estado de São Paulo – 2019

Fonte: Fundação Seade.

no Estado de São Paulo, comparativamente ao 
observado para a economia brasileira.

Assim, as últimas projeções da Fundação Seade 
resultam em uma expansão de 0,7% do PIB paulista 
em 2019, um pouco acima da taxa de 0,6% projetada 
para a economia brasileira.

Como o carry-over calculado para a economia 
paulista também é de 0,6%, nota-se que, da mesma 
forma que a economia brasileira, a economia paulista 
tende a fechar 2019 com uma taxa anual bem 
próxima ao do carregamento estatístico de 2018 para 
2019, denotando uma preocupante perda de vigor. 

O Gráfico 21 mostra as projeções elaboradas pela 
Fundação Seade para a taxa de crescimento anual 
do PIB e respectivos carry-over para Brasil e Estado 
de São Paulo em 2019.
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Por fim, pelo que vem sendo observado no período recente, é plausível supor que caso 
ocorra uma reversão, ou uma atenuação do processo de desaceleração, por conta 
de estímulos pontuais para consumo e/ou investimento, o diferencial em favor do PIB 
paulista se amplie um pouco. Contudo, o contrário ocorreria na confirmação das hipóteses 
mais pessimistas de acentuação da desaceleração atualmente observada da atividade 
econômica.



SEADE
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Presidente
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Dalmo Nogueira Filho

Diretores
Margareth Izumi Watanabe

Silvio Aleixo

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

Responsável técnico
Vagner de Carvalho Bessa

Equipe técnica
Deraldo de S. Mesquita Jr., Luis Fernando Novais, 

Maria Regina Novaes Marinho e Regiane Lenardon



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




